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Amendamentul 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
–

Propunerea de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Referirea 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Curții de Conturi 
Europene nr. 6/2020,

Or. en

Amendamentul 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolele 120 și 
121 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene („tratatul”), statele 
membre trebuie să își conducă politicile 
economice astfel încât să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii și în 
contextul orientărilor generale formulate de 
Consiliu. În temeiul articolului 148 din 
tratat, statele membre pun în aplicare 
politici de ocupare a forței de muncă ce țin 
seama de liniile directoare privind 
ocuparea forței de muncă. Prin urmare,
coordonarea politicilor economice ale 
statelor membre constituie o chestiune de 

(1) În conformitate cu articolele 120 și 
121 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene („tratatul”), statele 
membre trebuie să își conducă politicile 
economice astfel încât să contribuie la 
realizarea obiectivelor Uniunii și în 
contextul orientărilor generale formulate de 
Consiliu. În temeiul articolului 148 din 
tratat, statele membre pun în aplicare 
politici de ocupare a forței de muncă ce țin 
seama de liniile directoare privind 
ocuparea forței de muncă. Coordonarea 
politicilor economice ale statelor membre 
reprezintă o preocupare comună, având 
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interes comun. în vedere neconcordanța dintre 
introducerea monedei euro ca monedă 
comună și realitățile economice din 
diferitele state membre.

Or. en

Amendamentul 121
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 175 din Tratat prevede, 
printre altele, că statele membre ar trebui 
să își coordoneze politicile economice în 
vederea realizării obiectivelor privind 
coeziunea economică, socială și teritorială 
menționate la articolul 174.

(2) Articolul 174 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că, în vederea consolidării 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
Uniunea trebuie să urmărească reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
a diferitelor regiuni și a rămânerii în 
urmă a regiunilor sau insulelor 
defavorizate, precum și că trebuie 
acordată o atenție deosebită zonelor 
rurale, zonelor afectate de tranziția 
industrială și regiunilor afectate de 
handicapuri naturale și demografice 
grave și permanente. Articolul 175 din 
Tratat prevede, printre altele, că statele 
membre ar trebui să își coordoneze 
politicile economice în vederea realizării 
obiectivelor privind coeziunea economică, 
socială și teritorială menționate la 
articolul 174.

Or. fr

Amendamentul 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolele 2 și 8 din Tratat prevăd 
că, în toate acțiunile sale, Uniunea 
urmărește să elimine inegalitățile și să 
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promoveze egalitatea între bărbați și 
femei. Prin urmare, integrarea 
dimensiunii de gen, inclusiv în buget, ar 
trebui să fie luată în considerare în toate 
politicile și reglementările UE.

Or. en

Amendamentul 123
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolele 2 și 8 din Tratat prevăd 
că, în toate acțiunile sale, Uniunea 
urmărește să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și 
femei. Prin urmare, integrarea 
dimensiunii de gen, inclusiv în buget, ar 
trebui să fie luată în considerare în toate 
politicile și reglementările UE.

Or. en

Amendamentul 124
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Regretă profund concluzia 
Consiliului din 21 iulie 2020 care prevede 
reducerea semnificativă a fondurilor 
destinate redresării și rezilienței prin 
intermediul programelor UE și al 
instrumentelor de finanțare din cadrul 
pachetului de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. 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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. 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 

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor
sustenabile („semestrul european”), cadrul 
care facilitează punerea în aplicare a 
Pactului verde european, inclusiv 
principiile Pilonului european al drepturilor 
sociale, obiectivele de dezvoltare durabilă, 
planurile naționale privind energia și 
clima adoptate în cadrul guvernanței 
uniunii energetice și planurile pentru o 
tranziție justă constituie cadrele de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. În cadrul obiectivelor 
semestrului european sunt abordate, de 
asemenea, reforme structurale bazate pe 
solidaritate, integrare și dreptate socială, 
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Uniunii. pentru a se crea locuri de muncă de 
calitate și a se genera creștere economică, 
asigurându-se egalitatea de șanse și 
accesul la oportunități și la protecție 
socială, astfel încât să fie protejate 
grupurile vulnerabile și să fie îmbunătățit 
nivelul de trai al tuturor; statele membre 
își elaborează propriile strategii de 
investiții multianuale naționale în sprijinul 
acestor reforme, ținând seama pe deplin de 
contribuția politicilor macroeconomice la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă. 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.

Or. en

Amendamentul 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. 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.

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul 
principal de identificare a priorităților 
naționale de reformă în domeniul 
politicilor economice și de monitorizare a 
punerii în aplicare a acestora. Statele 
membre își elaborează propriile strategii de 
investiții multianuale naționale în sprijinul 
acestor reforme. 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. În contextul Semestrului 
european, Parlamentul European a 
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afirmat că reformele responsabile din 
punct de vedere social trebuie să se bazeze 
pe solidaritate, pe integrare, pe justiție 
socială și pe o distribuție corectă a 
bogăției, astfel încât să se garanteze 
egalitatea de șanse și accesul la 
oportunități și la protecție socială, să se 
protejeze grupurile vulnerabile și să se 
îmbunătățească nivelul de trai al tuturor 
cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. 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.

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale și obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de investiții sustenabile, 
precum și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. În acest context, care 
trebuie înlocuit pentru a promova 
creșterea echitabilă, favorabilă incluziunii 
și sustenabilă, locurile de muncă de înaltă 
calitate și protecția mediului, astfel cum a 
demonstrat în mod clar criza provocată de 
pandemia de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară din 2008, statele 
membre își elaborează propriile strategii de 
investiții multianuale naționale în sprijinul 
acestor reforme și investiții. 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.
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Or. en

Amendamentul 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. 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.

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. În cadrul obiectivelor 
semestrului european sunt abordate și 
reformele structurale bazate pe 
solidaritate, integrare și dreptate socială, 
pentru a se crea locuri de muncă de 
calitate și a se genera creștere economică, 
asigurându-se egalitatea de șanse și 
accesul la oportunități și la protecție 
socială, astfel încât să fie protejate 
grupurile vulnerabile și să fie îmbunătățit 
nivelul de trai al tuturor. Statele membre 
își elaborează propriile strategii de 
investiții multianuale naționale în sprijinul 
acestor reforme. 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.

Or. en

Amendamentul 130
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul (3) La nivelul Uniunii, semestrul 
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european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. 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.

european pentru coordonarea politicilor 
economice a constituit cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în
aplicare a acestora. Totuși, redresarea 
economică după această recesiune 
istorică ar trebui să fie ghidată de 
obiectivele stabilite în Pactul verde 
european și în Pilonul european al 
drepturilor sociale, pentru a încuraja un 
nou model economic pentru o dezvoltare 
incluzivă și sustenabilă. Statele membre 
își elaborează propriile strategii de 
investiții multianuale naționale în sprijinul 
acestor reforme. 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.

Or. en

Amendamentul 131
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. 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 

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale și obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. 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 
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Uniunii. finanțare națională și/sau din partea 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au 
arătat că dezvoltarea unor economii solide 
și reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale din toate 
statele membre. Provocările legate de 
contextul demografic au fost amplificate de 
COVID-19. Criza provocată de pandemia 
de COVID-19 are un impact 
disproporționat asupra femeilor și a 
fetelor, din cauza inegalităților existente 
care au condus, printre altele, la creșterea 
riscului de violență de gen în perioada de 
izolare și la un nivel mai ridicat al 
retragerii de pe piața muncii, având în 
vedere sarcina mai mare legată de 
activitățile de îngrijire, ponderea mai 
ridicată a femeilor angajate în sectoarele 
afectate de limitarea mișcării persoanelor, 
în economia informală și în sectoarele cu 
condiții de muncă mai precare. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au 
demonstrat că diferențele dintre statele 
membre în ceea ce privește dezvoltarea 
economică, resursele fiscale, nivelul de 
trai și calitatea serviciilor publice au 
adesea un caracter mai accentuat în urma 
crizelor. Crizele economice fac să crească 
pe termen lung sau scot în evidență 
inegalitățile dintre societăți și din 
interiorul acestora, cu excepția cazului în 
care efectele lor sunt atenuate în mod 
rapid și eficace prin intermediul pregătirii 



PE655.953v01-00 12/328 AM\1211941RO.docx

RO

Uniunii. pentru situațiile de criză și al rezilienței 
economice, sociale, ecologice și 
administrative. Lipsa rezilienței poate 
conduce și la efecte de propagare evitabile 
ale șocurilor de la un stat membru la altul 
sau la nivelul Uniunii în ansamblu, 
generând astfel provocări legate de 
convergență și coeziune la nivelul Uniunii 
și punând în pericol stabilitatea uniunii 
economice și monetare și a pieței unice.
Dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 133
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 reprezintă un 
șoc simetric major pentru economia 
mondială și pentru cea a Uniunii, care a 
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necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

avut un impact social și economic 
asimetric major în statele membre și în 
regiuni și a modificat perspectivele 
economice pentru anii următori în Uniune 
și în lume, fiind necesar un răspuns urgent, 
eficient și coordonat atât la nivelul 
Uniunii, cât și la nivelul statelor membre, 
pentru a face față enormelor consecințe 
economice și sociale asupra tuturor statelor 
membre. Potrivit previziunilor economice 
ale Comisiei Europene din vara anului 
2020, se estimează că economia UE se va 
contracta cu 8,3 % în 2020, semnificativ 
mai mult și cu divergențe mai mari decât 
se estimase inițial și mult mai profunde 
decât cele din timpul crizei financiare din 
2008. În plus, rata de ocupare a forței de 
muncă a scăzut cu 2,7 % în UE în al 
doilea trimestru al anului 2020 față de 
trimestrul anterior, după ce scăzuse deja 
cu 0,2 % în primul trimestru. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate și de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară, din 
2008, au arătat că dezvoltarea unor 
economii solide sustenabile, echilibrate 
din punct de vedere social și reziliente și a 
unor sisteme financiare bazate pe structuri 
sociale și economice puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora, într-un mod echitabil, incluziv și 
sustenabil. Consecințele sociale și 
economice pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor și a 
societăților statelor membre în urma crizei, 
care, la rândul său, depinde de marja de 
manevră bugetară de care dispun statele 
membre pentru a lua măsuri de atenuare a 
impactului social și economic al crizei și de 
reziliența economiilor acestora. Reformele 
și investițiile sustenabile menite să 
abordeze deficiențele structurale ale 
economiilor și să consolideze reziliența 
acestora vor fi, prin urmare, esențiale 
pentru a readuce economiile pe o 
traiectorie de redresare echitabilă, 
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incluzivă și durabilă și pentru a evita 
extinderea în continuare a divergențelor în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 134
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor statelor membre. Criza provocată 
de pandemia de COVID-19 are un impact 
disproporționat asupra femeilor și a 
fetelor, din cauza inegalităților existente 
care au condus, printre altele, la creșterea 
riscului de violență de gen în perioada de 
izolare și la un nivel mai ridicat al 
retragerii de pe piața muncii, având în 
vedere sarcina mai mare legată de 
activitățile de îngrijire, ponderea mai 
ridicată a femeilor angajate în sectoarele 
afectate de limitarea mișcării persoanelor, 
în economia informală și în sectoarele cu 
condiții de muncă mai precare. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unui sistem puternic de 
protecție socială bazat pe servicii publice, 
a unor economii solide și reziliente și a 
unor sisteme financiare bazate pe structuri 
sociale și economice puternice ajută statele 
membre să reacționeze la șocuri, într-un 
mod mai eficient și mai incluziv, și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
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Uniunii. membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze inegalitățile 
și deficiențele structurale ale economiilor și 
să consolideze reziliența și caracterul 
incluziv al acestora vor fi, prin urmare, 
esențiale pentru a readuce economiile pe o 
traiectorie de redresare durabilă și pentru a 
evita extinderea în continuare a 
divergențelor sociale în cadrul Uniunii, 
precum și pentru a accelera progresele în 
direcția realizării egalității de gen.

Or. en

Amendamentul 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic, de 
incluziunea socială și de coeziunea 
socială au fost amplificate de COVID-19. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au arătat că dezvoltarea unor economii 
solide și reziliente și a unor sisteme 
financiare bazate pe structuri sociale și 
economice puternice ajută statele membre 
să reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. În 
plus, acestea au arătat că reducerea 
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19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

cheltuielilor publice în domeniul 
educației, al culturii și al asistenței 
medicale sunt contraproductive pentru o 
redresare rapidă și pentru construirea 
unor economii și a unor societăți 
reziliente. Consecințele pe termen mediu și 
lung ale crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora și a serviciilor 
publice de interes general. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și ale serviciilor 
publice de interes general și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și viața socială pe o traiectorie 
de redresare durabilă și pentru a evita 
extinderea în continuare a divergențelor în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice și bugetare pentru 
anii următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor statelor membre și impactului 
teritorial foarte diferențiat din interiorul 
statelor membre. Provocările legate de 
contextul demografic au fost amplificate de 
COVID-19. Actuala pandemie de COVID-
19, precum și criza economică și financiară 
anterioară au arătat că dezvoltarea unor 
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bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare și de protecție socială
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor și a 
societăților statelor membre în urma crizei, 
care, la rândul său, depinde de măsurile pe 
care le iau statele membre pentru a atenua 
impactul social și economic al crizei și de 
reziliența economiilor și a structurilor 
sociale ale acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența socială și economică 
a acestora, înțeleasă ca fiind capacitatea 
de a aborda șocul economic și de a 
efectua modificări structurale pe termen 
lung într-un mod echitabil și incluziv
pentru a îmbunătăți calitatea vieții și 
bunăstarea tuturor, vor fi, prin urmare, 
esențiale pentru a readuce economiile pe o 
traiectorie de redresare durabilă și pentru a 
reduce divergențele în cadrul Uniunii.

(Acest amendament vizează înlocuirea 
termenului „reziliență” cu sintagma 
„reziliența socială și economică” în 
întregul text.)

Or. en

Amendamentul 137
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
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consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide, 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului și reziliente și a unor sisteme 
financiare bazate pe structuri sociale și 
economice puternice ajută statele membre
să reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora.
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de consolidare a 
rezilienței de mediu a economiilor 
acestora. Reformele și investițiile menite să 
asigure realizarea unei redresări 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului, să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, a generat 
riscul unor denaturări semnificative ale 
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partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

pieței interne ca urmare a acțiunilor 
asimetrice întreprinse la nivel național, 
fiind necesar un răspuns urgent și 
coordonat din partea Uniunii pentru a face 
față enormelor consecințe economice și 
sociale asupra tuturor statelor membre. 
Provocările legate de contextul demografic 
au fost amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 

(4) Măsurile de izolare adoptate la 
nivel național și regional după
declanșarea pandemiei de COVID-19 la 
începutul anului 2020 au modificat 
perspectivele economice pentru anii 
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partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea tuturor statelor membre pentru a 
face față enormelor consecințe economice 
și sociale. Provocările legate de contextul 
demografic au fost amplificate de COVID-
19. Actuala pandemie de COVID-19, 
precum și criza economică și financiară 
anterioară au arătat că dezvoltarea unor 
economii solide, solvabile și reziliente și a 
unor sisteme financiare bazate pe structuri 
sociale și economice puternice, bazate pe 
capitaluri proprii, ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de disciplina bugetară a statelor 
membre și de reziliența economiilor 
acestora. Reformele de stimulare a 
creșterii și investițiile menite să abordeze 
deficiențele structurale ale economiilor, să 
consolideze reziliența acestora și să reducă 
dependența lor de finanțarea prin 
îndatorare vor fi, prin urmare, esențiale 
pentru a readuce statele membre pe o 
traiectorie de redresare durabilă și pentru a 
depăși divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

Or. en

Amendamentul 140
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID 
-19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID 
-19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
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tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID -
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

tuturor statelor membre. Provocările legate 
de contextul demografic au fost amplificate 
de COVID-19. Actuala pandemie de 
COVID-19, precum și criza economică și 
financiară anterioară au arătat că 
dezvoltarea unor economii sustenabile și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID -
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii, evitând în același timp să se 
revină pur și simplu la dinamica 
nesustenabilă anterioară.

Or. en

Amendamentul 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
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legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

structurale legate de contextul demografic 
care au avut consecințe asimetrice pentru 
statele membre au fost amplificate de 
COVID-19. Actuala pandemie de COVID-
19, precum și criza economică și financiară 
anterioară au arătat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
sociale și economice puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Consecințele pe termen mediu și 
lung ale crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și coezivă și pentru a evita 
extinderea în continuare a divergențelor în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
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pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora, precum și 
să reducă dependența de energia bazată 
pe carbon vor fi, prin urmare, esențiale 
pentru a readuce economiile pe o 
traiectorie de redresare durabilă și pentru a 
evita extinderea în continuare a 
divergențelor în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
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că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor, să consolideze 
reziliența acestora și să asigure creșterea 
productivității și a competitivității lor vor 
fi, prin urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 144
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
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bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a reduce decalajele 
dintre statele membre, evitând astfel
extinderea în continuare a divergențelor în 
cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 145
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
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reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară,
care se va dovedi a fi extrem de 
asimetrică, de care dispun statele membre 
pentru a lua măsuri de atenuare a 
impactului social și economic al crizei și de 
reziliența economiilor acestora. Reformele 
și investițiile menite să abordeze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să consolideze reziliența acestora vor fi, 
prin urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 146
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
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Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele de 
stimulare a creșterii și investițiile 
sustenabile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare și de 
protecție socială bazate pe structuri sociale 
și economice puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Consecințele pe termen mediu și 
lung ale crizei provocate de pandemia de 
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19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

COVID-19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua 
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
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membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
care dispun statele membre pentru a lua
măsuri de atenuare a impactului social și 
economic al crizei și de reziliența 
economiilor acestora. Reformele și 
investițiile menite să abordeze deficiențele 
structurale ale economiilor și să 
consolideze reziliența acestora vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de promptitudinea intervenției și 
de adoptarea unor măsuri economice de 
atenuare a impactului social și economic al 
crizei, precum și de reziliența economiilor 
acestora. Reformele și investițiile menite să 
abordeze deficiențele structurale ale 
economiilor și să consolideze reziliența 
acestora vor fi, prin urmare, esențiale 
pentru a readuce economiile pe o 
traiectorie de redresare durabilă și pentru a 
evita extinderea în continuare a 
divergențelor în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 149
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Declanșarea pandemiei de 
COVID-19 a manifestat, de asemenea, un 
impact de gen semnificativ asupra 
societăților, reflectând diferite inegalități 
între femei și bărbați. Având în vedere că 
majoritatea lucrătorilor din domeniul 
serviciilor de îngrijire și alți lucrători 
esențiali din UE sunt femei, a devenit 
evidentă nu numai sarcina 
disproporționată pe care criza le-a impus-
o femeilor, ci și amploarea segregării pe 
verticală și pe orizontală a pieței muncii, 
care a fost exacerbată de lipsa de servicii 
și infrastructuri de îngrijire a copiilor și a 
persoanelor în vârstă. În plus, creșterea 
bruscă a violenței de gen în perioada de 
izolare în întreaga UE a arătat o 
îngrijorătoare lipsă de protecție și de 
măsuri de sprijin pentru femeile care sunt 
victime ale violenței domestice sau care 
sunt expuse acestui risc. Acest instrument 
ar trebui să ofere asistență statelor 
membre în sprijinirea și elaborarea unor 
inițiative care să vizeze accesul femeilor la 
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antreprenoriat, la microfinanțare și la 
STIM (științe, tehnologie, inginerie și 
matematică), promovând și oportunitățile 
de încadrare în muncă – în special în 
sectoarele prioritare ale economiei
digitale și verzi – și asigurând inițiative 
nediscriminatorii de ocupare a forței de 
muncă. Ar trebui să se acorde o atenție 
specială combaterii segregării pieței 
muncii, prin măsuri care să vizeze 
eliminarea disparității de gen în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, 
remunerarea și pensiile. De asemenea, 
statele membre ar trebui să utilizeze 
programul pentru punerea în aplicare și 
consolidarea inițiativelor de promovare și 
îmbunătățire a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată, cu un accent 
special pe infrastructura și serviciile de 
îngrijire. Infrastructura și serviciile, cum 
ar fi adăposturile, precum și sprijinul 
pentru victimele violenței vor fi, de 
asemenea, importante pentru redresarea 
în urma crizei.

Or. en

Amendamentul 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Consecințele economice ale 
pandemiei de COVID -19 au redus în mod 
considerabil marja de manevră bugetară a 
multor state membre, afectând capacitatea 
acestora de a pune în aplicare prioritățile 
în materie de investiții și de reforme. Deși 
semestrul european reprezintă cadrul UE 
de identificare a priorităților în materie de 
reforme economice și de investiții, nevoia 
de redresare și de consolidare a 
rezilienței, scoasă în evidență de 
pandemia de COVID-19, depășește 
domeniul politicii economice și trebuie să 
i se acorde prioritatea corespunzătoare în 
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proiectarea și configurarea semestrului 
european. Guvernanța uniunii economice 
și monetare trebuie să fie adaptată, 
inclusiv prin depășirea deficiențelor sale 
legate de responsabilitatea parlamentară 
și a lipsei de supraveghere democratică.

Or. en

Amendamentul 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere că sectoarele și 
industriile culturale și creative au fost 
afectate în mod deosebit de consecințele 
pandemiei de COVID-19, din cauza, 
printre altele, a închiderii 
cinematografelor, a teatrelor și a altor 
spații culturale, a opririi bruște a 
vânzărilor de bilete și a volumului redus 
de vânzări în domeniul publicității, 
Uniunea și statele sale membre ar trebui 
să aloce cel puțin 2 % din fondurile 
Mecanismului de redresare și reziliență 
pentru sprijinirea acestor sectoare, care 
sunt extrem de importante pentru 
economie, pentru coeziunea socială, 
pentru turism și pentru activitățile 
recreative.

Or. en

Amendamentul 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pandemia de COVID-19 și 
măsurile luate pentru a atenua efectele 
sale asupra economiei au avut consecințe 
dezastruoase pentru viața socială din toate 
statele membre. Educația, activitățile 
culturale, turismul și activitățile recreative 
au încetat aproape complet. Prin urmare, 
Uniunea și statele sale membre ar trebui 
să investească și în redresarea și reziliența 
acestor sectoare și domenii de politică.

Or. en

Amendamentul 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Având în vedere că sectoarele 
culturale și creative au fost afectate în 
mod deosebit de consecințele pandemiei 
de COVID-19, din cauza, printre altele, a 
închiderii cinematografelor, a teatrelor și 
a altor spații culturale, a opririi bruște a 
vânzărilor de bilete și a volumului redus 
de vânzări în domeniul publicității, 
Uniunea și statele sale membre ar trebui 
să aloce cel puțin 2 % din fondurile 
Mecanismului de redresare și reziliență 
pentru sprijinirea acestor sectoare, care 
sunt extrem de importante pentru 
economie, pentru coeziunea socială, 
pentru turism și pentru activitățile 
recreative.

Or. en

Amendamentul 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
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Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Pandemia de COVID-19 a scos în 
evidență faptul că sistemele noastre de 
educație nu sunt atât de reziliente pe cât 
ar trebui să fie. Pandemia a provocat 
probabil cea mai gravă perturbare a 
sistemelor de educație și de formare din 
lume înregistrată de-a lungul timpului, 
mulți dintre elevii și studenții din Uniune 
neavând acces sau având acces doar într-
o mică măsură la învățarea la distanță, 
din cauza lipsei de echipamente digitale, 
de infrastructură și de competențe, dar și 
din cauza statutului lor social vulnerabil. 
Această situație riscă să conducă la 
pierderi în materie de învățare pentru o 
întreagă generație de elevi și de studenți, 
putând să reducă nivelul veniturilor 
viitoare ale generației afectate și să aibă 
un impact negativ asupra productivității 
muncii, a creșterii economice și a 
nivelului de competitivitate în întreaga 
Uniune. Prin urmare, Uniunea și statele 
sale membre ar trebui să aloce 10 % din 
fondurile Mecanismului de redresare și 
reziliență pentru investiții în educația și 
formarea de calitate și favorabilă 
incluziunii, în infrastructura 
educațională, online și offline, în abilități 
și competențe.

Or. en

Amendamentul 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor care 
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atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

contribuie la atingerea unui grad ridicat de 
reziliență a economiilor și a societăților și 
la progresul social, consolidând structurile 
sociale și capacitatea de adaptare și 
îmbunătățind potențialul de creștere 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, și, în 
special, articolul 3 alineatul (3) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.
Articolul 3 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană subliniază că 
UE urmărește „bunăstarea” popoarelor 
sale. Toate reformele și investițiile 
sprijinite de Mecanismul de redresare și 
reziliență ar trebui să urmărească 
îmbunătățirea calității vieții persoanelor 
pe termen scurt, mediu și lung. Prin 
urmare, acestea sunt esențiale pentru a 
înscrie redresarea pe o traiectorie durabilă 
și pentru a sprijini procesul de convergență 
economică și socială în sens ascendent. 
Acestea sunt chiar mai necesare în urma 
crizei provocate de pandemie, în vederea 
pregătirii terenului pentru o redresare 
rapidă.

Or. en

Amendamentul 156
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență de 
mediu, socială și economică a economiilor 
naționale, consolidând capacitatea de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a acestora, tranziția către o 
economie circulară și verde și deblocând 
potențialul de creștere, precum și 
realizarea obiectivelor Pactului verde. 
Prin urmare, acestea sunt esențiale pentru a 
înscrie redresarea pe o traiectorie durabilă 
și pentru a sprijini procesul de convergență 
economică și socială în sens ascendent și 
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redresarea sustenabilă din punctul de 
vedere al mediului. Acestea sunt chiar mai 
necesare în urma crizei provocate de 
pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă. Salută cele cinci 
principii la nivel înalt privind redresarea 
și reziliența introduse de Grupul de 
experți tehnici privind finanțarea 
sustenabilă al UE (TEG).

Or. en

Amendamentul 157
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, 
acestea sunt esențiale pentru a înscrie 
redresarea pe o traiectorie durabilă și 
pentru a sprijini procesul de convergență 
economică și socială în sens ascendent. 
Acestea sunt chiar mai necesare în urma 
crizei provocate de pandemie, în vederea 
pregătirii terenului pentru o redresare 
rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
dezvoltarea accelerată a activităților 
compatibile cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice, precum și 
reducerea acelor activități care nu 
constituie priorități ale Uniunii în materie 
de politici. Prin urmare, acestea sunt 
esențiale pentru a înscrie redresarea pe o 
traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent și de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră. Acestea 
sunt chiar mai necesare în urma crizei 
provocate de pandemie, în vederea 
pregătirii terenului pentru o redresare 
rapidă.

Or. en

Amendamentul 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii 
terenului pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor care 
contribuie la atingerea unui grad ridicat de 
reziliență și sustenabilitate a economiilor 
naționale și a societăților, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere sustenabilă. Prin 
urmare, acestea sunt esențiale pentru a 
înscrie redresarea pe o traiectorie 
echitabilă, incluzivă și durabilă și pentru a 
sprijini procesul de convergență și 
coeziune economică, socială și teritorială
în sens ascendent. Acestea sunt chiar mai 
necesare în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, în vederea 
pregătirii terenului pentru o redresare 
rapidă, echitabilă, incluzivă și sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 159
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Reformele 
trebuie să fie puse în aplicare acordându-
se o atenție specială populațiilor 
vulnerabile și respectându-se egalitatea de 
gen. Acestea sunt chiar mai necesare în 
urma crizei provocate de pandemie, în 
vederea pregătirii terenului pentru o 
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redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
stabilite de statele membre, care contribuie 
la atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
promovarea coeziunii sociale și la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
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o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă, echitabilă și 
incluzivă, precum și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
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potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare sustenabilă, bazată pe 
capitaluri proprii.

Or. en

Amendamentul 164
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor de stimulare a 
creșterii, care contribuie la atingerea unui 
grad ridicat de reziliență a economiilor 
naționale, consolidând capacitatea de 
adaptare și deblocând potențialul de 
creștere. Prin urmare, acestea sunt esențiale 
pentru a înscrie redresarea pe o traiectorie 
durabilă și pentru a sprijini procesul de 
convergență economică și socială în sens 
ascendent. Acestea sunt chiar mai necesare 
în urma crizei provocate de pandemie, în 
vederea pregătirii terenului pentru o 
redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 165
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
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economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă1a.

__________________

1a

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Amendamentul 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor și a societăților, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare,
acestea sunt esențiale pentru a înscrie 
redresarea pe o traiectorie durabilă și 
pentru a sprijini procesul de convergență 
economică și socială în sens ascendent. 
Acestea sunt chiar mai necesare în urma 
crizei provocate de pandemie, în vederea 
pregătirii terenului pentru o redresare 
rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Acestea sunt 
esențiale pentru a înscrie redresarea pe o 
traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 168
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Femeile s-au aflat în prima linie a 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19, ele reprezentând majoritatea 
lucrătorilor din domeniul sănătății din 
întreaga UE, iar asigurarea echilibrului 
între activitățile de îngrijire, 
neremunerate, și responsabilitățile 
profesionale a devenit din ce în ce mai 
dificilă pentru părinții unici susținători ai 
unei familii monoparentale, femeile 
reprezentând 85 % dintre aceștia. 
Investițiile în infrastructuri de îngrijire 
solide sunt, de asemenea, esențiale pentru 
asigurarea egalității de gen, a capacitării 
economice a femeilor, a construirii unor 
societăți reziliente, a combaterii 
condițiilor precare într-un sector dominat 
de femei, a stimulării creării de locuri de 
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muncă, a prevenirii sărăciei și a 
excluziunii sociale și au un efect pozitiv 
asupra PIB-ului deoarece permit mai 
multor femei să aibă un loc de muncă 
remunerat.

Or. en

Amendamentul 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Femeile s-au aflat în prima linie a 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19, ele reprezentând majoritatea 
lucrătorilor din domeniul sănătății din 
întreaga UE, iar asigurarea echilibrului 
între activitățile de îngrijire, 
neremunerate, și responsabilitățile 
profesionale a devenit din ce în ce mai 
dificilă pentru părinții unici susținători ai 
unei familii monoparentale, dintre care 
85 % sunt femei. Investițiile în 
infrastructuri de îngrijire solide sunt, de 
asemenea, esențiale pentru asigurarea 
egalității de gen, a capacitării economice 
a femeilor, a construirii unor societăți 
reziliente, a combaterii condițiilor precare 
într-un sector dominat de femei, a 
stimulării creării de locuri de muncă de 
înaltă calitate, a prevenirii sărăciei și a 
excluziunii sociale și permit mai multor 
femei să aibă un loc de muncă remunerat.

Or. en

Amendamentul 170
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor, inclusiv în 
serviciile publice, fapt care a avut 
consecințe negative de durată asupra 
drepturilor femeilor și a capacitării 
economice a acestora, precum și asupra 
sănătății lor, inclusiv asupra sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente. Prin urmare, este esențial să se 
sprijine investițiile în această situație 
specială, pentru a accelera redresarea și a 
consolida potențialul de creștere 
sustenabilă pe termen lung și pentru a 
proteja economia serviciilor de îngrijire 
ca parte esențială a modelului economic. 
Investițiile în tranziția serviciilor de 
îngrijire și în tehnologiile, capacitățile și 
procesele verzi și în cele digitale menite să 
faciliteze tranziția către o energie curată, 
sporind eficiența energetică în sectorul 
locuințelor și în alte sectoare-cheie ale 
economiei, sunt importante pentru a realiza 
o creștere favorabilă incluziunii și durabilă 
și contribuie la crearea de locuri de muncă. 
De asemenea, aceste investiții vor contribui 
la sporirea rezilienței și la reducerea 
dependenței Uniunii, prin diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare esențiale. În 
plus, acestea constituie o oportunitate 
esențială pentru a înlesni tranziția către o 
economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă și pentru a construi o societate 
echilibrată din punctul de vedere al 
genului.

Or. en

Amendamentul 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile, publice și 
private, în această situație specială, pentru 
a accelera redresarea, pentru a atenua 
efectele pandemiei asupra incluziunii și a 
coeziunii sociale și pentru a consolida 
potențialul de creștere pe termen lung. 
Investițiile în tehnologiile, capacitățile și 
procesele verzi și în cele digitale menite să 
faciliteze tranziția către o energie curată, 
sporind eficiența energetică în sectorul 
locuințelor și în alte sectoare-cheie ale 
economiei, sunt importante pentru a realiza 
o creștere durabilă și contribuie la crearea 
de locuri de muncă. De asemenea, aceste 
investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare esențiale. Totuși, la fel de 
importante sunt investițiile în educație, în 
cultură și în alte servicii publice de interes 
general pentru promovarea incluziunii 
sociale și a coeziunii sociale, pentru a 
pregăti cetățenii pentru nevoile viitoare 
ale piețelor noastre de muncă, pentru a-i 
dota cu abilitățile și cu competențele 
necesare și pentru a le oferi noi 
oportunități.

Or. en

Amendamentul 172
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
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creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri
de muncă. Prin urmare, mecanismul ar 
trebui să sprijine, printre alte măsuri, 
proiectele și programele de investiții la 
scară largă, acestea având cel mai mare 
potențial de a pune în aplicare obiectivele 
UE în materie de climă și energie, pe baza 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor și a principiului acceptării 
sociale, inclusiv a activităților 
intermediare și a celor cu caracter 
contributiv. De asemenea, aceste investiții 
vor ajuta statele membre să diversifice 
aprovizionarea cu energie, vor contribui la 
sporirea rezilienței și la reducerea 
dependenței Uniunii, prin diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare esențiale și prin 
asigurarea aprovizionării cu componente 
critice.

Or. en

Amendamentul 173
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor, în special în 
sectorul privat. Totuși, este esențial să se 
stimuleze investițiile publice în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
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durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. Investițiile publice vor fi 
cruciale și pentru combaterea sărăciei și a 
inegalităților, prin promovarea accesului 
universal la educație, la sănătate, la 
hrană sau la locuințe, pentru a consolida 
coeziunea socială. De asemenea, aceste 
investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței (prin promovarea convergenței 
economice și sociale în sens ascendent) și 
la reducerea dependenței Uniunii (prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale).

Or. en

Amendamentul 174
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale. Ar trebui acordat un sprijin 
deosebit IMM-urilor din țările 
beneficiare, a căror capacitate de 
reziliență este mai redusă decât cea a 
întreprinderilor mijlocii sau mari.

Or. fr
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Amendamentul 175
Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, de exemplu 
prin sprijinirea economiei circulare și a 
tranziției industriale de la materiale 
neregenerabile și bazate pe combustibili 
fosili la materiale și energie din surse 
regenerabile și ecologice, sporind eficiența 
energetică în sectorul locuințelor și în alte 
sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale.

Or. en

Amendamentul 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor, deoarece marjele 
de manevră bugetară naționale sunt 
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situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

afectate de reducerea veniturilor obținute 
din impozitare, printre altele, și de nivelul 
mai ridicat al cheltuielilor cu securitatea 
socială. Având în vedere acest lucru, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea, pentru a realiza obiectivele 
Pactului verde european și pentru a 
consolida potențialul de creștere pe termen 
lung. Investițiile în tehnologiile, 
capacitățile și procesele verzi și în cele 
digitale menite să faciliteze tranziția către o 
energie curată, sporind eficiența energetică 
în sectorul locuințelor și în alte sectoare-
cheie ale economiei, sunt importante 
pentru a realiza o creștere durabilă și 
contribuie la crearea de locuri de muncă. 
De asemenea, aceste investiții vor contribui 
la sporirea rezilienței și la reducerea 
dependenței Uniunii, prin diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare esențiale.

Or. en

Amendamentul 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere sustenabilă pe termen lung. 
Investițiile în tehnologiile, capacitățile și 
procesele verzi și în cele digitale menite să 
faciliteze tranziția către o energie curată, 
sporind eficiența energetică în sectorul 
locuințelor și în alte sectoare-cheie ale 
economiei și combătând sărăcia 
energetică, sunt importante pentru a realiza 
o creștere echitabilă, favorabilă 
incluziunii și durabilă și contribuie la
menținerea locurilor de muncă, la crearea 
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diversificarea lanțurilor de aprovizionare. de noi locuri de muncă de calitate, la 
combaterea sărăciei persoanelor 
încadrate în muncă și la promovarea 
egalității și a incluziunii. De asemenea, 
aceste investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare esențiale.

Or. en

Amendamentul 178
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida pe termen lung 
dezvoltarea accelerată a activităților care 
sunt compatibile cu Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice, respectiv 
reducerea activităților incompatibile cu 
acesta. Investițiile în tehnologiile, 
capacitățile și procesele verzi și în cele 
digitale menite să faciliteze tranziția către o 
energie curată, sporind eficiența energetică 
în sectorul locuințelor și în alte sectoare-
cheie ale economiei, sunt importante 
pentru a realiza o creștere durabilă și 
contribuie la crearea de locuri de muncă. 
De asemenea, aceste investiții vor contribui 
la sporirea rezilienței și la reducerea 
dependenței Uniunii, prin diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare esențiale.

Or. en

Amendamentul 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, 
sunt importante pentru a realiza o 
creștere durabilă și contribuie la crearea 
de locuri de muncă. De asemenea, aceste 
investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere sustenabilă pe termen lung, în 
vederea îmbunătățirii calității vieții 
tuturor. De asemenea, aceste investiții vor 
contribui la reducerea dependenței UE, 
prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare esențiale. Investițiile în 
tranziția verde, în transformarea digitală, 
în coeziunea economică, socială și 
teritorială, în reziliența instituțională și în 
măsurile pentru următoarea generație de 
europeni sunt măsuri de politică 
importante pentru realizarea obiectivelor 
comune ale UE și ale statelor sale 
membre și pentru a spori reziliența 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor,
precum și investițiile în cercetare și 
inovare, în piața internă funcțională, în 
administrația publică și în alte sectoare-
cheie ale economiei sunt importante pentru 
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vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

a realiza o creștere durabilă și contribuie la 
crearea de locuri de muncă. De asemenea, 
aceste investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare esențiale.

Or. en

Amendamentul 181
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă, promovând totodată 
competitivitatea pe termen mediu. De 
asemenea, aceste investiții vor contribui la 
sporirea rezilienței și la reducerea 
dependenței Uniunii, prin diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare esențiale și prin 
stimularea unei economii bazate pe 
cunoaștere.

Or. en

Amendamentul 182
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată și către o 
economie circulară, sporind eficiența 
energetică în sectorul locuințelor și în alte 
sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale și prin eliminarea treptată a 
investițiilor și a ajutorului de stat pentru 
industriile care utilizează combustibili 
fosili.

Or. en

Amendamentul 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale, precum și în activitățile 
cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și 
inovarea, menite să faciliteze tranziția 
către o energie curată, sporind eficiența 
energetică în sectorul locuințelor și în alte 
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durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale.

Or. en

Amendamentul 184
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea economică și a consolida 
potențialul de creștere pe termen lung, cu 
rezultate concrete în economia reală. 
Investițiile în tehnologiile, capacitățile și 
procesele verzi și în cele digitale menite să 
faciliteze tranziția către o energie curată, 
sporind eficiența energetică în sectorul 
locuințelor și în alte sectoare-cheie ale 
economiei, sunt importante pentru a realiza 
o creștere durabilă și contribuie la crearea 
de locuri de muncă. De asemenea, aceste 
investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare esențiale.

Or. en

Amendamentul 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, promovând 
transportul feroviar drept cel mai ecologic 
mod de transport, sporind eficiența 
energetică în sectorul locuințelor și în alte 
sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale.

Or. en

Amendamentul 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile strategice 
cu valoare adăugată europeană în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
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vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale.

Or. en

Amendamentul 187
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sustenabile sunt adesea reduse 
în mod drastic în timpul crizelor. Totuși, 
este esențial să se sprijine investițiile în 
această situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale.

Or. en

Amendamentul 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
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esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologii, în inovare, în capacitățile și 
procesele de producție menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare
esențiale.

Or. en

Amendamentul 189
Alfred Sant

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică și securitatea în 
sectorul locuințelor și în alte sectoare-cheie 
ale economiei, sunt importante pentru a 
realiza o creștere durabilă și contribuie la 
crearea de locuri de muncă. De asemenea, 
aceste investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare esențiale.

Or. en
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Amendamentul 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în 
această situație specială, pentru a 
accelera redresarea și a consolida 
potențialul de creștere pe termen lung. 
Investițiile în tehnologiile, capacitățile și 
procesele verzi și în cele digitale menite să 
faciliteze tranziția către o energie curată, 
sporind eficiența energetică în sectorul 
locuințelor și în alte sectoare-cheie ale 
economiei, sunt importante pentru a 
realiza o creștere durabilă și contribuie la 
crearea de locuri de muncă. De asemenea, 
aceste investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare.

(6) Experiențele anterioare au arătat că
situațiile de criză descurajează investitorii, 
ca urmare a unei incertitudini economice 
și instituționale sporite. Totuși, deflația și 
recalibrarea oportunităților de investiții 
pe piață constituie o condiție prealabilă 
necesară pentru redresare și pentru 
consolidarea potențialului de creștere 
sustenabilă pe termen lung. Normalizarea 
ratelor dobânzii este importantă pentru a 
informa investitorii în mod adecvat, astfel 
încât să ia decizii sustenabile în materie 
de investiții, care să conducă la creșterea 
economică și să contribuie la crearea de 
locuri de muncă. De asemenea, aceste 
investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței statelor membre.

Or. en

Amendamentul 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile de limitare a mișcării 
persoanelor, adoptate în timpul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, au 
evidențiat importanța tranziției digitale, 
însă, de asemenea, au exacerbat 
inegalitățile digitale și problemele cu care 
se confruntă persoanele cu acces limitat 
la tehnologia digitală sau cu competențe 
digitale reduse. Redresarea post-pandemie 
trebuie să includă măsuri de remediere a 
acestor probleme și de promovare a 
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egalității digitale, precum și de sprijinire a 
soluțiilor hardware și software cu sursă 
deschisă și de asigurare a protecției 
datelor cu caracter personal. În plus, 
tranziția digitală deschisă trebuie să fie și 
verde: cererea tot mai mare de energie 
electrică, determinată de creșterea 
sectorului digital, trebuie satisfăcută într-
o manieră sustenabilă, pe baza unor 
măsuri de eficiență energetică și a 
generării de energie din surse 
regenerabile.

Or. en

Amendamentul 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Astfel cum se subliniază în 
raportul privind analiza prospectivă din 
2020 adoptat de Comisie la 9 septembrie 
2020, reziliența nu se referă doar la 
capacitatea de a rezista și de a face față 
provocărilor, ci și la capacitatea de a 
transforma societățile într-un mod 
sustenabil, echitabil și democratic. 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 
trebui să vizeze consolidarea rezilienței 
UE în ansamblul său și a tuturor statelor 
sale membre, pentru a asigura o 
bunăstare sustenabilă pentru toți.

Or. en

Amendamentul 193
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Luis Garicano

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a asigura caracterul 
sustenabil al investițiilor, este de o 
importanță crucială să se garanteze că 
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proiectele finanțate aduc o valoare 
adăugată europeană și că au un impact 
apreciabil în ceea ce privește inovarea, 
creșterea și crearea de locuri de muncă. 
Prin urmare, cheltuielile de consum și 
cheltuielile bugetare curente nu sunt 
eligibile pentru finanțare.

Or. en

Justificare

Fondurile Mecanismului de redresare și reziliență nu sunt utilizate pentru finanțarea 
cheltuielilor obișnuite ale administrațiilor publice, ci generează un impact economic 
suplimentar.

Amendamentul 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Fiecare măsură inclusă în 
planurile de redresare și reziliență poate 
contribui la punerea în aplicare a cel 
puțin unuia dintre pilonii identificați la 
articolul 3.

Or. en

Amendamentul 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
și a rezilienței economiei statelor membre.

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
și a rezilienței economiei statelor membre, 
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cu excepția politicii monetare actuale a 
BCE, care oferă sprijin financiar statelor 
membre care sunt reticente în privința 
punerii în aplicare a reformelor și 
efectuează cheltuieli excesive, cumpărând 
obligațiuni corporative, reducând în mod 
artificial rata dobânzilor pentru 
obligațiunile de stat și crescând 
dezechilibrele TARGET2.

Or. en

Amendamentul 196
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
și a rezilienței economiei statelor membre.

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
și a rezilienței economiei statelor membre. 
Ar trebui mărite limitele impuse în cadrul 
semestrului european, în contextul cărora 
statele membre nu transpun integral sau 
la un nivel semnificativ decât aproximativ 
un sfert dintre recomandări, în timp ce, 
pentru aproape o treime dintre state, 
progresele au fost limitate sau chiar nule.

Or. fr

Amendamentul 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
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cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a 
avea un impact de durată asupra 
productivității și a rezilienței economiei 
statelor membre.

cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a 
avea un impact de durată asupra 
productivității și a rezilienței economiei 
statelor membre.

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice sustenabile ale statelor membre ca 
răspuns la provocările economice, sociale 
și de mediu și cu scopul de a avea un 
impact de durată asupra caracterului 
incluziv, a sustenabilității, a productivității 
și a rezilienței economiei statelor membre.

Or. en

Amendamentul 199
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor de stimulare a 
creșterii și a investițiilor publice 
sustenabile ale statelor membre ca răspuns 
la provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
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și a rezilienței economiei statelor membre. și a rezilienței economiei statelor membre.

Or. en

Amendamentul 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
și a rezilienței economiei statelor membre.

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
și a rezilienței economiei și a serviciilor 
publice ale statelor membre.

Or. en

Amendamentul 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
și a rezilienței economiei statelor membre.

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității, 
competitivității și a rezilienței economiei 
statelor membre.

Or. en
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Amendamentul 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a 
avea un impact de durată asupra 
productivității și a rezilienței economiei 
statelor membre.

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările și obiectivele UE și ale statelor 
sale membre și cu scopul de a avea un 
impact de durată asupra redresării și a 
rezilienței structurilor sociale în toate 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a 
avea un impact de durată asupra 
productivității și a rezilienței economiei 
statelor membre.

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
acțiunile prioritare care sunt necesare 
pentru a avea un impact de durată asupra 
productivității și a rezilienței economiei 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre ca răspuns la 
provocările identificate în cadrul 
semestrului european și cu scopul de a avea 
un impact de durată asupra productivității 
și a rezilienței economiei statelor membre.

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu punerea în aplicare a reformelor și a 
investițiilor publice naționale de către
statele membre ca răspuns la provocările 
identificate în cadrul semestrului european 
și cu scopul de a avea un impact de durată 
asupra productivității și a rezilienței 
economiei statelor membre.

Or. en

Amendamentul 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ar trebui să se stabilească, sub 
forma unei anexe la prezentul 
regulament, orientări adecvate care să fie 
utilizate de statele membre ca orientări 
fără caracter obligatoriu în vederea 
identificării domeniilor de cheltuieli 
eligibile în cadrul domeniilor prioritare 
europene identificate în structura cu șase 
piloni a regulamentului.

Or. en

Amendamentul 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Raportul special 16/2020 al Curții 
de Conturi Europene privind semestrul 
european solicită Comisiei să consolideze 
legătura dintre recomandările specifice 
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fiecărei țări și distribuirea fondurilor UE.

Or. en

Amendamentul 207
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Luis Garicano, Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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. Pentru a valorifica în cea mai 
mare măsură Mecanismul de redresare și 
reziliență și pentru a îndeplini la 
maximum obiectivele acestuia, 
stimulentele ar trebui să fie concepute 
într-un mod care să încurajeze punerea 
deplină în aplicare a planului de 
redresare și reziliență. Prin urmare, plata 
finanțării ar trebui să fie proporțională cu 
nivelul de finalizare a planului de 
redresare și reziliență și ar trebui să fie 
efectuată numai după ce Comisia a 
verificat îndeplinirea obiectivelor de etapă 
relevante.

Or. en

Amendamentul 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență, pentru a furniza un sprijin 
financiar eficace și semnificativ menit să 
accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Acesta poate include și 
măsuri de stimulare a investițiilor private 
prin scheme de sprijin, inclusiv prin 
instrumente financiare, subvenții sau 
scheme similare, sub rezerva respectării 
normelor privind ajutoarele de stat.

Or. en

Amendamentul 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru
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acordarea de sprijin financiar direct 
statelor membre, prin intermediul unui 
instrument inovator. În acest scop, în 
temeiul prezentului regulament ar trebui să 
se instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

instituirea unui mecanism care să permită 
distribuirea sprijinului financiar direct de 
la nivelul UE către statele membre, prin 
intermediul unui instrument inovator, care 
să reglementeze distribuirea fondurilor 
prin sprijinirea domeniilor de politică UE 
prioritare și care să asigure 
responsabilitatea, transparența și 
supravegherea democratică în ceea ce 
privește punerea în aplicare a măsurilor 
de investiții și de reformă. În acest scop, în 
temeiul prezentului regulament ar trebui să 
se instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

Or. en

Amendamentul 210
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe
în statele membre. Mecanismul ar trebui 
să fie cuprinzător și, de asemenea, ar 
trebui să beneficieze de experiența 
dobândită de Comisie și de statele membre 

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice în 
statele membre.
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în urma utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

Or. en

Amendamentul 211
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor de stimulare a creșterii și a 
investițiilor publice conexe sustenabile în 
statele membre. Mecanismul 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. Mecanismul ar trebui să aibă 
un caracter temporar și să se limiteze la 
abordarea efectelor negative ale 
pandemiei.

Or. en

Amendamentul 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 

(8) În acest context, ar fi 
contraproductiv să se adauge la cadrul 
actual furnizarea de sprijin statelor 
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acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

membre și acordarea de sprijin financiar 
direct statelor membre prin intermediul 
unui alt instrument redistributiv. În acest 
scop, în temeiul prezentului regulament nu
ar trebui să se instituie Mecanismul de 
redresare și reziliență („mecanismul”), 
pentru a furniza un sprijin financiar eficace 
și semnificativ menit să accelereze punerea 
în aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice conexe în statele membre.

Or. en

Amendamentul 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe
în statele membre. Mecanismul 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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice 
sustenabile în statele membre, care 
contribuie la atenuarea impactului social 
și economic al crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
unei creșteri echitabile, favorabile 
incluziunii și sustenabile. Mecanismul 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 
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programe.

Or. en

Amendamentul 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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
și, în special, a Programului de sprijin 
pentru reforme structurale și a 
instrumentului de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
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instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre, care, în același timp, ar 
trebui să încurajeze mobilizarea 
investițiilor private. Mecanismul 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.

Or. en

Amendamentul 216
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator, ținând seama de caracterul 
specific al unei crize sistemice. În acest 
scop, în temeiul prezentului regulament ar 
trebui să se instituie Mecanismul de 
redresare și reziliență („mecanismul”), 
pentru a furniza un sprijin financiar eficace 
și semnificativ menit să accelereze punerea 
în aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice conexe în statele membre. 
Mecanismul 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.

Or. fr

Amendamentul 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul 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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct solid
statelor membre, prin intermediul unui 
instrument inovator. În acest scop, în 
temeiul prezentului regulament ar trebui să 
se instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice și 
private conexe în statele membre. 
Mecanismul 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.

Or. en

Amendamentul 218
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul ar trebui să 
fie cuprinzător și, de asemenea, ar trebui să 
beneficieze de experiența dobândită de 
Comisie și de statele membre în urma 

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a Pactului verde, precum și a
investițiilor publice și a planurilor de 
tranziție conexe în statele membre. 
Mecanismul ar trebui să fie cuprinzător și, 
de asemenea, ar trebui să beneficieze de 
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utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

experiența dobândită de Comisie și de 
statele membre în urma utilizării celorlalte 
instrumente și programe.

Or. en

Amendamentul 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Curtea de Conturi Europeană și-a 
exprimat, în Avizul nr. 6/2020, profunda 
îngrijorare cu privire la faptul că 
domeniul de aplicare, precum și 
obiectivele mecanismului sunt destul de 
ample și acoperă o gamă largă de domenii 
de politică. Prin urmare, nu toate aceste 
obiective pot fi abordate în aceeași 
măsură, iar îndeplinirea unora dintre ele 
poate presupune renunțarea la 
îndeplinirea altora. În plus, nu există nici 
o cuantificare legată de rezultatele 
așteptate la nivelul UE, nici una 
referitoare la alocarea fondurilor pentru 
diferite obiective, ceea ce ar putea 
diminua eficiența Mecanismului de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 220
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Fondul de redresare și reziliență 
trebuie să fie finanțat din noi resurse 
proprii ale UE, după aprobarea sa în 
Parlamentul European și în Consiliu 
până la începutul anului 2021. Noile 
resurse proprii trebuie să fie cele indicate 
în acordul Consiliului, și anume taxa pe 
carbon la frontiere, taxa pe tranzacțiile 
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financiare, taxa digitală și taxa pe plastic. 
Fondul de redresare și reziliență nu 
trebuie să fie finanțat prin reduceri ale 
viitoarelor bugete ale UE.

Or. en

Amendamentul 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Deși Mecanismul de redresare și 
reziliență are unele obiective comune cu 
fondurile structurale ale CFM, acesta are 
totuși un scop și o logică a cheltuielilor 
diferite. Mecanismul își propune să 
sprijine programe ample de reformă și de 
investiții bazate pe obiective de etapă, pe 
când CFM oferă rambursarea costurilor 
specifice ale programelor sau ale 
proiectelor. Acest lucru poate pune 
probleme în practică, deoarece necesită 
combinarea unor obiective și a unor 
sisteme de indicatori diferite și poate 
descuraja statele membre să coordoneze 
în mod eficient cele două surse de 
finanțare.

Or. en

Amendamentul 222
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Pe lângă aprobarea noilor resurse 
proprii, Comisia trebuie să inițieze și un 
proces privind statutul BCE, astfel încât 
să îi permită acesteia să monetizeze în 
mod eficient datoriile legate de 
Mecanismul de redresare și reziliență.

Or. en
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Amendamentul 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității statelor 
membre de a îndeplini obiectivele specifice 
ale acțiunilor și de a obține rezultate, 
luându-se în considerare, în special, 
costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Ar trebui să se aibă în 
vedere și utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și o 
finanțare care să nu fie legată de costuri, 
astfel cum se prevede la articolul 125 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
financiar.

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității statelor 
membre de a îndeplini obiectivele specifice 
ale acțiunilor și de a obține rezultate, 
luându-se în considerare, în special, 
costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. În caz de neconformitate, 
statul membru în cauză trebuie să 
ramburseze 110 % din valoarea finanțării.
Ar trebui să se aibă în vedere și utilizarea 
de sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și o finanțare care să nu fie 
legată de costuri, astfel cum se prevede la 
articolul 125 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității statelor 
membre de a îndeplini obiectivele specifice 
ale acțiunilor și de a obține rezultate, 
luându-se în considerare, în special, 
costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Ar trebui să se aibă în 
vedere și utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și o 

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității statelor 
membre de a îndeplini obiectivele specifice 
ale acțiunilor, în special a capacității 
acestora de a aborda provocările 
identificate în contextul semestrului 
european, și de a obține rezultate, luându-
se în considerare, în special, costurile 
controalelor, sarcina administrativă și 
riscul preconizat de neconformitate. Ar 
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finanțare care să nu fie legată de costuri, 
astfel cum se prevede la articolul 125 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
financiar.

trebui să se aibă în vedere și utilizarea de 
sume forfetare, rate forfetare și costuri 
unitare, precum și o finanțare care să nu fie 
legată de costuri, astfel cum se prevede la 
articolul 125 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității statelor 
membre de a îndeplini obiectivele specifice 
ale acțiunilor și de a obține rezultate, 
luându-se în considerare, în special, 
costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Ar trebui să se aibă în 
vedere și utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și o 
finanțare care să nu fie legată de costuri, 
astfel cum se prevede la articolul 125 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
financiar.

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității statelor 
membre de a îndeplini obiectivele specifice 
ale acțiunilor și de a obține rezultate, 
luându-se în considerare riscul preconizat 
de neconformitate. Ar trebui să se aibă în 
vedere și utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și o 
finanțare care să nu fie legată de costuri, 
astfel cum se prevede la articolul 125 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
financiar.

Or. en

Amendamentul 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Măsurile care urmăresc să 
încurajeze redresarea în urma șocului
social și economic al crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 ar trebui să fie 
ghidate de principiul rezilienței și al 
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sustenabilității ecologice și sociale. 
Acestea ar trebui să îmbine necesitatea de 
a acționa urgent cu o perspectivă pe 
termen lung. Măsurile care au avut la 
bază dovezi științifice solide și un amplu 
consens politic și social nu ar trebui să fie 
atenuate sau amânate, ci ar trebui să li se 
acorde în continuare prioritate.

Or. en

Amendamentul 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele 
resurselor alocate în cadrul acestuia, 
măsurile de redresare și reziliență 
prevăzute de Mecanismul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie puse în aplicare 
pentru a aborda impactul fără precedent 
al crizei provocate de pandemia de 
COVID-19. Aceste resurse suplimentare 
ar trebui să fie utilizate astfel încât să se 
asigure respectarea termenelor prevăzute 
în Regulamentul [EURI].

eliminat

Or. en

Amendamentul 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, măsurile de 
redresare și reziliență prevăzute de 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, măsurile de 
redresare și reziliență prevăzute de 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 
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trebui să fie puse în aplicare pentru a 
aborda impactul fără precedent al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19. 
Aceste resurse suplimentare ar trebui să fie 
utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

trebui să fie puse în aplicare pentru a 
aborda impactul fără precedent al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, în 
special asupra sectoarelor asistenței 
medicale, turismului, industriei creative și 
sportului. Aceste resurse suplimentare ar 
trebui să fie utilizate astfel încât să se 
asigure respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, măsurile de 
redresare și reziliență prevăzute de 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 
trebui să fie puse în aplicare pentru a 
aborda impactul fără precedent al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19. 
Aceste resurse suplimentare ar trebui să fie 
utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, măsurile de 
redresare și reziliență prevăzute de 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 
trebui să fie puse în aplicare pentru a 
aborda impactul social și economic fără 
precedent al crizei provocate de pandemia 
de COVID-19. Aceste resurse suplimentare 
ar trebui să fie utilizate astfel încât să se 
asigure respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Mecanismul ar trebui să sprijine 
proiecte care respectă principiul 
adiționalității fondurilor Uniunii și care 
generează o valoare adăugată europeană 
veritabilă. Mecanismul nu ar trebui să 
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înlocuiască cheltuielile naționale 
recurente și nu ar trebui să contravină 
intereselor strategice și intereselor 
economice ale Uniunii și ar trebui, prin 
urmare, să nu finanțeze planuri de 
investiții ale unor țări terțe. Totuși, 
costurile recurente ale investițiilor și ale 
reformelor ar trebui luate în considerare 
la calcularea costurilor aferente planului 
de redresare și reziliență dacă acestea 
implică beneficii structurale pozitive 
directe și dacă efectele negative asupra 
soldului bugetar au doar un caracter 
temporar.

Or. en

Amendamentul 231
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Mecanismul ar trebui să sprijine 
proiecte care respectă principiul 
adiționalității fondurilor Uniunii și care 
generează o valoare adăugată europeană 
veritabilă. Deși mecanismul nu ar trebui 
să înlocuiască cheltuielile naționale 
recurente, se poate prevedea o derogare 
pentru statele membre care pot justifica în 
mod corespunzător transferurile de 
cheltuieli pentru a ajunge la media 
europeană a cheltuielilor naționale în 
sectorul educației și al cercetării.

Or. en

Amendamentul 232
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Mecanismul nu ar trebui să 
înlocuiască cheltuielile naționale 
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recurente, iar statele membre ar trebui să 
mențină cel puțin un nivel de investiții 
publice comparabil cu nivelul mediu al 
investițiilor publice din ultimii cinci ani. 
Statele membre care permit schimbări 
semnificative ale reformelor sprijinite de 
mecanism ar trebui să ramburseze sumele 
primite pentru aceste reforme.

Or. en

Amendamentul 233
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Mecanismul va funcționa în 
sinergie și în complementaritate cu 
programul InvestEU, permițând statelor 
membre să aloce în cadrul planurilor lor 
de redresare și reziliență o sumă care 
urmează să fie furnizată prin InvestEU 
pentru a sprijini solvabilitatea 
întreprinderilor stabilite în statele 
membre, precum și activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare ale acestora.

Or. en

Amendamentul 234
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Mecanismul de redresare și 
reziliență, ca parte a instrumentului Next 
Generation EU, nu trebuie să devină o 
povară financiară pentru generațiile 
următoare. Prin urmare, este crucial ca 
planurile de redresare și reziliență să 
încurajeze politici fiscale solide și 
rambursarea rapidă a componentei de 



AM\1211941RO.docx 81/328 PE655.953v01-00

RO

împrumut a acestui instrument.

Or. en

Amendamentul 235
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Luis Garicano

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Pentru a contribui în mod 
semnificativ la redresarea economică, 
mecanismul nu trebuie să finanțeze 
cheltuielile naționale recurente și trebuie 
să respecte principiul general al 
adiționalității.

Or. en

Amendamentul 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris, obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite și 
tranziția justă către o economie neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de 
carbon cel târziu până în 2050, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului în conformitate 
cu obiectivele Uniunii în domeniul 
energiei, al climei și al mediului și cu 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, precum și la atingerea țintei 
globale de alocare a cel puțin 30 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei 
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și al mediului. Având în vedere obiectivul 
orizontal menționat anterior și contribuția 
relevantă a altor programe de cheltuieli 
ale UE la integrarea obiectivelor Uniunii 
în domeniul climei și al mediului, cel 
puțin 50 % din fondurile totale ale 
mecanismului, precum și din sprijinul 
total acordat din fondurile stabilite în 
fiecare decizie de aprobare a unui plan de 
redresare și reziliență ar trebui să 
contribuie la integrarea obiectivelor 
climatice și de mediu. În plus, 
mecanismul ar trebui să finanțeze doar 
proiecte care respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” stabilit în 
Regulamentul (UE) nr. 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[Regulamentul privind taxonomia UE]2a.

__________________

2a Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, pp. 13-43).

Or. en

Amendamentul 237
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui cu 50 % din 
resursele sale la integrarea aspectelor 
legate de schimbările climatice și 
durabilitatea mediului și la atingerea țintei 
globale de alocare a 50 % din cheltuielile 
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sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei și a altor 
obiective de mediu, în conformitate cu 
taxonomia UE și cu principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”.

Mecanismul ar trebui să finanțeze doar 
proiectele care respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ”. Acest 
principiu ar trebui să fie operaționalizat 
pentru toate cheltuielile finanțate prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, 
prin intermediul unui act delegat, ținând 
seama în mod corespunzător de articolul 
2 alineatul (17) din Regulamentul UE 
2019/2088 privind informațiile privind 
durabilitatea în sectorul serviciilor 
financiare și, în ceea ce privește aspectele 
legate de mediu, articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile (Regulamentul 
privind taxonomia UE), pentru a asigura 
coerența între prioritățile UE în materie 
de cheltuieli.

Or. en

Amendamentul 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 30 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. 
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Mecanismul ar trebui să finanțeze doar 
proiectele care respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ”. 
Principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” ar trebui să fie 
operaționalizat pentru toate cheltuielile 
finanțate prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, prin intermediul unui act 
delegat, luând în considerare în mod 
corespunzător articolul 2 alineatul (17) 
din Regulamentul UE 2019/2088 privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare și, în ceea 
ce privește aspectele legate de mediu, 
articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852 privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investițiile durabile 
(taxonomia UE), pentru a asigura 
coerența între prioritățile UE în materie 
de cheltuieli.

Or. en

Amendamentul 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui cu cel puțin 50 % 
din resursele sale la integrarea aspectelor 
legate de schimbările climatice și 
durabilitatea mediului și la atingerea țintei 
globale de alocare a 30 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea
obiectivelor Uniunii în domeniul climei și 
al mediului. Taxonomia UE ar trebui 
utilizată pentru a urmări punerea în 
aplicare a acestor obiective generale. 
Mecanismul ar trebui să sprijine doar 
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activitățile care nu prejudiciază în mod 
semnificativ niciunul dintre obiectivele de 
mediu menționate la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) 2020/852, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 17 
din Regulamentul (UE) 2020/852, și 
activitățile desfășurate cu respectarea 
„garanțiilor minime”, în conformitate cu 
articolul 18 din Regulamentul (UE) 
2020/852.

Or. en

Amendamentul 240
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 50 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei 
și al mediului. Contribuția mecanismului 
la îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(Regulamentul privind taxonomia)1a

pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului.

__________________
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1a Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendamentul 241
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. 
Metoda utilizată în prezent de Comisie se 
concentrează pe valoarea cheltuielilor 
dedicate sprijinirii obiectivelor climatice, 
indiferent dacă combaterea schimbărilor 
climatice este sau nu un obiectiv declarat 
al cheltuielilor. O astfel de abordare 
diferă de recomandările OCDE pentru 
monitorizarea cheltuielilor în materie de 
cooperare pentru dezvoltare. Prin urmare, 
conceptul de cheltuieli pentru sprijinirea 
obiectivelor climatice va trebui definit cu 
precizie.

Or. fr

Amendamentul 242
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei 
și a altor obiective de mediu, în 
conformitate cu taxonomia UE și cu 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”. Deși schimbările climatice 
și degradarea mediului afectează în mod 
disproporționat femeile, acestea sunt 
subreprezentate în procesul de luare a 
deciziilor privind politicile de atenuare a 
schimbărilor climatice. Este necesar să se 
asigure includerea femeilor și a altor 
grupuri vulnerabile în toate etapele 
proceselor de luare a deciziilor la nivel 
național și la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 



PE655.953v01-00 88/328 AM\1211941RO.docx

RO

aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 40 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei, 
protejând și capacitând în același timp 
lucrătorii care pot fi afectați ca urmare a 
transformărilor din sectorul de producție, 
în special prin punerea în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale 
și prin apărarea principiului negocierii 
colective. Mecanismul ar trebui să 
finanțeze doar proiectele care respectă 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2019/2088.

Or. en

Amendamentul 244
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la abordarea cu 
prioritate a aspectelor legate de 
schimbările climatice și durabilitatea 
mediului și la atingerea țintei globale de 
alocare a 50 % din cheltuielile de la 
bugetul UE pentru sprijinirea obiectivelor 
în domeniul climei. Mecanismul nu ar 
trebui să fie utilizat pentru finanțarea 
industriei combustibililor fosili, care ar 
trebui eliminată treptat, și ar trebui să 
urmeze principiul de a nu face rău. În 
plus, aceste obiective ar trebui îndeplinite 
asigurându-se în același timp protecția 
lucrătorilor care pot fi afectați ca urmare 
a tranzițiilor din sectorul productiv, în 
special prin punerea în aplicare a 
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Pilonului european al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 245
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului. Prin urmare, 
rezervă 37 % din fondurile sale pentru 
cheltuieli în domeniul climei în vederea 
atingerii țintei globale de alocare a 30 % 
din cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei
și contribuie la obiectivul orizontal de 
alocare a 10 % din cheltuieli pentru 
biodiversitate. Ca principiu general, toate 
cheltuielile UE ar trebui să fie în 
concordanță cu obiectivele Acordului de 
la Paris și ale Pactului verde european.

Or. en

Justificare

Parlamentul European a solicitat în Rezoluția sa 2020/2732(RSP) stabilirea unor ținte 
obligatorii de 30 % în domeniul climei și de 10 % în domeniul biodiversității. În interesul 
consecvenței, Parlamentul European ar trebui să solicite cheltuieli în domeniul climei de 
peste 37 % (conform Fișei de evaluare nr. 84 a Comisiei Europene din 27.8.2020 privind 
integrarea aspectelor legate de climă), pentru atingerea obiectivului climatic de 30 % stabilit 
de Consiliul European pentru CFM și NGEU și de 10 % cheltuieli în domeniul biodiversității 
în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Această abordare prevede o dublă 
contabilizare: atingerea obiectivului în domeniul biodiversității poate fi facilitată prin 
cheltuieli în domeniul climei.
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Amendamentul 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris, obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite și 
pe cele privind realizarea neutralității 
climatice până în 2050, mecanismul 
instituit de prezentul regulament va 
contribui la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și durabilitatea 
mediului și la atingerea țintei globale de 
alocare a 30 % din cheltuielile de la 
bugetul UE pentru sprijinirea obiectivelor 
în domeniul climei și al mediului. 
Mecanismul ar trebui să sprijine 
activitățile care respectă pe deplin 
standardele și prioritățile climatice și de 
mediu ale Uniunii și principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”.

Or. en

Amendamentul 247
Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 30 % din 
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cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. 
În consecință, investițiile care se bazează 
pe utilizarea materialelor obținute cu 
ajutorul combustibililor fosili beneficiază 
de cel mult o treime din contribuția 
financiară furnizată din cadrul 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 248
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 30 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei 
și al mediului. Mecanismul ar trebui să 
finanțeze doar proiectele care respectă 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” și articolul 10 alineatul (2) 
din Regulamentul UE 2020/852.

Or. en

Amendamentul 249
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
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și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. 
Sunt necesare acțiuni speciale pentru a
aborda această problemă în țările UE 
care au un sistem de finanțare mai slab.

Or. en

Amendamentul 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei 
și pentru asigurarea acceptării publice, 
precum și pentru abordarea aspectelor 
sociale și economice ale acestui proces.

Or. en

Amendamentul 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor 
Unite, mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul 
climei.

(11) Mecanismul instituit de prezentul 
regulament trebuie să contribuie, prin 
revizuirea previziunilor Pactului verde 
european în vederea elaborării unei 
strategii de creștere la nivelul UE, la 
redresarea economică după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, 
plasând în centrul obiectivelor sale 
creșterea industrială, dezvoltarea 
economică și crearea de locuri de muncă.

Or. en

Amendamentul 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european și 
obiectivele Strategiei „De la fermă la 
consumator” și ale Strategiei în domeniul 
biodiversității ca strategii de creștere 
durabilă a Europei, precum și transpunerea 
în practică a angajamentelor Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Națiunilor Unite, mecanismul instituit de 
prezentul regulament va contribui la 
integrarea aspectelor legate de schimbările 
climatice și durabilitatea mediului și la 
atingerea țintei globale de alocare a 30 % 
din cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul 
climei.

(11) Situația de urgență care decurge 
din criza provocată de pandemia de 
COVID-19 impune Uniunii să renunțe la 
Pactul verde european și la transpunerea în 
practică a angajamentelor Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Națiunilor Unite, până la rezolvarea crizei 
sanitare și la exterminarea virusului.
Acțiunile relevante ar trebui identificate 
în cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante.

Or. en

Amendamentul 254
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 50 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 255
Linea Søgaard-Lidell
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Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Competitivitatea și transparența ar 
trebui să fie principiile directoare care să 
ghideze utilizarea Mecanismului de 
redresare și reziliență, întrucât o 
competitivitate consolidată constituie unul 
dintre cei mai importanți factori de 
creștere. Acordarea de sprijin pentru 
întreprinderile nou-înființate și IMM-uri 
este crucială, având în vedere că acestea 
joacă un rol vital în tranziția verde și în 
cea digitală și că sunt motoarele din 
spatele soluțiilor inovatoare și al 
dezvoltării tehnologiilor esențiale 
necesare în tranziția spre o societate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. În 
plus, transparența asigură monitorizarea 
și protejarea necesară a fondurilor 
alocate.

Or. en

Amendamentul 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Legătura propusă între obiectivele 
de nivel înalt ale UE ar putea fi 
consolidată și mai mult în practică, de 
exemplu prin intermediul unor indicatori 
comuni cu caracter obligatoriu, astfel 
cum sugerează Curtea de Conturi 
Europeană. Acest lucru ar reduce riscul 
slăbirii legăturii dintre obiectivele 
intermediare și țintele stabilite în 
planurile individuale de redresare și 
reziliență, respectiv obiectivele mai 
generale de la nivelul Mecanismului de 
redresare și reziliență sau chiar de la 
nivelul UE.

Or. en
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Amendamentul 257
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Reflectând Strategia europeană 
privind egalitatea de gen 2020-2025 și 
transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, în special obiectivul 5, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la promovarea 
egalității de gen și a principiului privind 
integrarea perspectivei de gen, precum și 
la eliminarea discriminării și a 
inegalităților bazate pe gen.

Or. en

Amendamentul 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Ar trebui să se acorde o atenție 
suplimentară specificităților insulelor, 
zonelor insulare și regiunilor 
ultraperiferice, ale căror caracteristici 
geografice și socioeconomice pot impune 
necesitatea unei abordări diferite pentru a 
sprijini procesul de tranziție către 
neutralitatea climatică și luarea în 
considerare a poziției de pe care pleacă 
fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 259
Roberts Zīle
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Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Având în vedere că acest sector 
produce peste 25 % din emisiile de CO2

ale Uniunii, ar trebui să se acorde 
prioritate investițiilor ce sprijină 
decarbonizarea transporturilor, în 
conformitate cu recomandările specifice 
fiecărei țări din cadrul semestrului 
european, precum și cu planurile 
naționale de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Metodologia pentru determinarea 
cheltuielilor alocate pentru realizarea 
obiectivelor de mediu, inclusiv pentru 
acțiunile legate de climă și de 
biodiversitate, ar trebui să fie elaborată 
utilizând în mod adecvat criteriile stabilite 
de cadrul UE de facilitare a investițiilor 
durabile (taxonomia UE).

Or. en

Amendamentul 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Reflectând Pilonul european al 
drepturilor sociale ca strategie socială a 
Europei pentru a asigura că tranziția 
către neutralitatea climatică, digitalizare 
și schimbările demografice, precum și 
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redresarea după pandemia de COVID-19 
sunt echitabile și juste din punct de vedere 
social, mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la punerea în 
aplicare a celor 20 de principii ale 
pilonului și la atingerea țintelor și a 
obiectivelor de etapă legate de progresul 
social.

Or. en

Amendamentul 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11c) Cel puțin 30 % dintre planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
dedicate investițiilor legate de punerea în 
aplicare a obiectivelor Pilonului european 
al drepturilor sociale. Niciuna dintre 
reformele și investițiile sprijinite de 
Mecanismul de redresare și reziliență nu 
ar trebui să contravină punerii în aplicare 
a Pilonului european al drepturilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 11 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11d) Cel puțin 2 % dintre planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să 
contribuie la redresarea sectoarelor 
culturale și creative în funcție de nevoile 
lor specifice. 

Or. en

Amendamentul 264
Frances Fitzgerald
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre. Întrucât pandemia de 
COVID-19 a evidențiat că este important 
să se recunoască valoarea serviciilor de 
îngrijire, ar trebui să se pună un accent 
special pe investițiile în infrastructura și 
în facilitățile de îngrijire, nu doar în 
sectorul asistenței medicale, ci și în 
contextul îngrijirii copiilor, a persoanelor 
cu dizabilități și a persoanelor în vârstă. 

Or. en

Amendamentul 265
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
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transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre. Totuși, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită noii generații 
de tehnologii digitale, în conformitate cu 
principiul precauției, pentru a asigura un 
nivel suficient de ridicat de protecție a 
sănătății umane și a mediului.

Or. en

Amendamentul 266
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii 
în aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de 
reexaminare relevante. De asemenea, ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită 
impactului planurilor naționale transmise 
în temeiul prezentului regulament asupra 
încurajării nu numai a tranziției verzi, ci și 
a transformării digitale. Ambele vor juca 
un rol prioritar în relansarea și 
modernizarea economiei noastre.

(12) Ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită impactului planurilor naționale 
transmise în temeiul prezentului 
regulament asupra încurajării nu numai a 
tranziției verzi, ci și a transformării 
digitale. Ambele vor juca un rol prioritar în 
relansarea și modernizarea economiei 
noastre.

Or. fr

Amendamentul 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
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relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

relevante. Ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită impactului planurilor naționale 
transmise în temeiul prezentului 
regulament asupra încurajării tranziției 
verzi, a transformării digitale și a 
promovării coeziunii sociale și teritoriale, 
ținând seama de progresele înregistrate în 
conformitate cu tabloul de bord social și 
cu alți indicatori relevanți privind 
convergența în sens ascendent în 
domeniul social. Toate aceste obiective 
trebuie luate în considerare în mod egal și
vor juca un rol prioritar în relansarea și 
modernizarea economiei noastre.

Or. en

Amendamentul 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre. În același timp, ar 
trebui acordată o atenție specială 
protecției lucrătorilor care ar putea fi 
afectați de tranzițiile în cauză.

Or. en

Amendamentul 269
José Gusmão
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită progreselor 
înregistrate în conformitate cu tabloul de 
bord social și cu alți indicatori relevanți 
privind convergența în sens ascendent în 
domeniul social.

Or. en

Amendamentul 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale, inclusiv a 
promovării educației, abilităților și 
competențelor digitale. Ambele vor juca 
un rol prioritar în relansarea și 
modernizarea economiei noastre.

Or. en
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Amendamentul 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului creșterii 
economice și creării de locuri de muncă. 
Ambele vor juca un rol prioritar în 
relansarea și modernizarea economiei 
noastre.

Or. en

Amendamentul 272
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale și a dezvoltării unei 
economii bazate pe cunoaștere. Ambele 
vor juca un rol prioritar în relansarea și 
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modernizarea economiei noastre.

Or. en

Amendamentul 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale și a răspunsului la 
provocările demografice. Ambele vor juca 
un rol prioritar în relansarea și 
modernizarea economiei noastre.

Or. en

Amendamentul 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi
identificate în cursul elaborării și punerii 
în aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de 
reexaminare relevante. De asemenea, ar 
trebui să se acorde atenția cuvenită 
impactului planurilor naționale transmise 
în temeiul prezentului regulament asupra 
încurajării nu numai a tranziției verzi, ci 

(12) În acest scop, statele membre vor fi 
invitate să transmită planuri naționale de 
redresare și reziliență, care ar trebui să 
conțină măsuri de investiții și de reformă 
pentru o perioadă de patru ani, pentru a 
sprijini domeniile de politică europene 
prioritare, și care ar trebui să fie în 
concordanță cu obiectivele de politică ale 
Uniunii. Contribuțiile financiare la aceste 
planuri și la măsurile pe care le conțin pot 
fi nerambursabile sau bazate pe 
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și a transformării digitale. Ambele vor 
juca un rol prioritar în relansarea și 
modernizarea economiei noastre.

împrumuturi. Cerințele orizontale ar 
trebui să se aplice tuturor măsurilor 
sprijinite de mecanism, indiferent de 
natura finanțării.

Or. en

Amendamentul 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra situației 
bugetare și a datoriei suverane a statului 
membru în cauză. Ambele vor juca un rol 
prioritar în relansarea și modernizarea
economiilor statelor membre.

Or. en

Amendamentul 276
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
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prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi și a celei din 
domeniul serviciilor de îngrijire, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

Or. en

Amendamentul 277
Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol-cheie în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

Or. en

Amendamentul 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Având în vedere că finanțarea 
Mecanismului de redresare și reziliență, 
mobilizată prin intermediul 
Regulamentului [privind Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene], este 
susținută de bugetul comun al UE, trebuie 
să se asigure faptul că fondurile sunt 
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cheltuite în conformitate cu prioritățile 
politice europene comune. În acest scop, 
cel puțin 75 % din partea nerambursabilă 
a contribuției financiare naționale 
maxime alocate fiecărui stat membru în 
cadrul mecanismului, măsurată pe baza 
costului total, este angajată pentru 
reforme și investiții în conformitate cu trei 
domenii de politică europene prioritare:

- transformarea ecologică în direcția 
obiectivelor Uniunii în domeniul climei și 
al mediului;

- transformarea digitală deschisă, inclusiv 
Agenda pentru competențe digitale; și

- îmbunătățirea rezilienței sociale, 
economice și instituționale.

Pentru a ține seama de diferențele de la 
nivel național în ceea ce privește nevoile 
de investiții și de reforme, cota care 
trebuie cheltuită pentru fiecare dintre 
aceste trei priorități trebuie să fie 
flexibilă, valoarea minimă a acesteia fiind 
de 20 % din cheltuieli, măsurată pe baza 
costului total și aplicându-se fiecăreia 
dintre cele trei priorități. Pentru a facilita 
eforturile de compilare a unor planuri 
naționale de redresare și reziliență 
conforme cu aceste domenii prioritare 
europene, se include, ca anexă la 
prezentul regulament, o orientare cu 
caracter indicativ, neobligatoriu, privind 
reformele și investițiile din cadrul 
fiecăreia dintre priorități.

Or. en

Amendamentul 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Domeniul de aplicare al 
mecanismului trebuie să menționeze 
domenii de politică ce țin de coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
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verde și digitală, sănătate, competitivitate, 
antreprenoriat, reziliență, productivitate, 
stabilitatea sistemelor financiare, cultură, 
învățământ și competențe, politici privind 
tinerii și copiii, cercetare și inovare, 
creșterea inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii, sistemele de 
sănătate publică, politici conforme cu 
Pilonul european al drepturilor sociale, 
cum ar fi protecția socială, locuri de 
muncă de înaltă calitate și investiții, 
egalitatea de gen, integrarea persoanelor 
cu dizabilități, dialogul social și 
consolidarea sistemelor democratice, 
inclusiv sistemele judiciare eficiente și 
independente, precum și pluralismul și 
libertatea mass-mediei.

Or. en

Amendamentul 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Este important ca planurile de 
redresare și reziliență să fie coerente în 
ceea ce privește asigurarea sustenabilității 
de mediu, sociale și de guvernanță și să 
fie în concordanță cu prioritățile UE, cum 
ar fi Pactul verde european și Pilonul 
european al drepturilor sociale, precum și 
Planul de investiții pentru o Europă 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 282
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 

eliminat
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economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 

eliminat
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economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

eliminat

Or. en

Amendamentul 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și
prin acte de punere în aplicare, termenul 
de adoptare a deciziilor privind propunerile 
de planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile în cadrul acestui 
mecanism în cazul unei neconformități 

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Comisiei competența 
de a suspenda, prin acte delegate, termenul 
de adoptare a deciziilor privind propunerile 
de planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile în cadrul acestui 
mecanism, atunci când Consiliul decide, 
în conformitate cu articolul 126 alineatul 
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semnificative referitoare la cazurile 
relevante care au legătură cu procesul de 
guvernanță economică prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului
[RDC] (...). Competența de a revoca aceste 
suspendări prin intermediul actelor de 
punere în aplicare propuse de Comisie ar 
trebui să fie conferită, de asemenea, 
Consiliului în ceea ce privește aceleași 
cazuri relevante.

(8) sau cu articolul 126 alineatul (11) din 
TFUE, că un stat membru nu a luat 
măsuri eficace pentru a-și corecta 
deficitul excesiv; atunci când Consiliul 
adoptă două recomandări succesive în 
cadrul aceleiași proceduri de dezechilibru, 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
pe motiv că un stat membru a transmis un 
plan de acțiuni corective nesatisfăcător; 
atunci când Consiliul adoptă două decizii 
succesive în cadrul aceleiași proceduri de 
dezechilibru, în conformitate cu articolul 
10 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 
No1176/2011, prin care constată un caz 
de nerespectare de către un stat membru 
pe motiv că acesta nu a întreprins 
acțiunile corective recomandate; atunci 
când Comisia concluzionează că un stat 
membru nu a luat măsurile menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 332/200241 al 
Consiliului și decide, în consecință, să nu 
autorizeze plata asistenței financiare 
acordate statului membru respectiv;
atunci când Consiliul decide că un stat 
membru nu respectă programul de 
ajustare macroeconomică menționat la 
articolul 7 din Regulamentul (UE) nr.
472/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului sau măsurile solicitate printr-
o decizie a Consiliului adoptată în 
conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din TFUE. Competența de a revoca aceste 
suspendări prin intermediul actelor 
delegate ar trebui să fie conferită, de 
asemenea, Comisiei în ceea ce privește 
aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 289
Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să (13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
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coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și 
prin acte de punere în aplicare, termenul de 
adoptare a deciziilor privind propunerile de 
planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile în cadrul acestui 
mecanism în cazul unei neconformități 
semnificative referitoare la cazurile 
relevante care au legătură cu procesul de 
guvernanță economică prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[RDC] (...). Competența de a revoca aceste 
suspendări prin intermediul actelor de 
punere în aplicare propuse de Comisie ar 
trebui să fie conferită, de asemenea, 
Consiliului în ceea ce privește aceleași 
cazuri relevante.

coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, 
precum și a respectării principiului 
statului de drept și a democrației și 
drepturilor fundamentale, ar trebui să se 
confere Consiliului și Parlamentului 
European competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de punere 
în aplicare, termenul de adoptare a 
deciziilor privind propunerile de planuri de 
redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în cazul 
unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. XXX/XX al Parlamentului European și 
al Consiliului [RDC] (...). Competența de a 
revoca aceste suspendări prin intermediul 
actelor de punere în aplicare propuse de 
Comisie ar trebui să fie conferită, de 
asemenea, Consiliului în ceea ce privește 
aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 290
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și 
prin acte de punere în aplicare, termenul de 
adoptare a deciziilor privind propunerile de 
planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile în cadrul acestui 
mecanism în cazul unei neconformități 
semnificative referitoare la cazurile 
relevante care au legătură cu procesul de 
guvernanță economică prevăzut în 

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și 
prin acte de punere în aplicare, termenul de 
adoptare a deciziilor privind propunerile de 
planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile în cadrul acestui 
mecanism în cazul unei neconformități 
semnificative referitoare la cazurile 
relevante care au legătură cu procesul de 
guvernanță economică. Competența de a 
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Regulamentul (UE) nr. XXX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[RDC] (...). Competența de a revoca aceste 
suspendări prin intermediul actelor de 
punere în aplicare propuse de Comisie ar 
trebui să fie conferită, de asemenea, 
Consiliului în ceea ce privește aceleași 
cazuri relevante.

revoca aceste suspendări prin intermediul 
actelor de punere în aplicare propuse de 
Comisie ar trebui să fie conferită, de 
asemenea, Consiliului în ceea ce privește 
aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 291
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și 
prin acte de punere în aplicare, termenul de 
adoptare a deciziilor privind propunerile de 
planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile în cadrul acestui 
mecanism în cazul unei neconformități 
semnificative referitoare la cazurile 
relevante care au legătură cu procesul de 
guvernanță economică prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[RDC] (...). Competența de a revoca aceste 
suspendări prin intermediul actelor de 
punere în aplicare propuse de Comisie ar 
trebui să fie conferită, de asemenea, 
Consiliului în ceea ce privește aceleași 
cazuri relevante.

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și 
prin acte de punere în aplicare, termenul de 
adoptare a deciziilor privind propunerile de 
planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile și de a recupera sumele 
deja plătite în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. XXX/XX al Parlamentului European și 
al Consiliului [RDC] (...). Competența de a 
revoca aceste suspendări prin intermediul 
actelor de punere în aplicare propuse de 
Comisie ar trebui să fie conferită, de 
asemenea, Consiliului în ceea ce privește 
aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și 
prin acte de punere în aplicare, termenul de 
adoptare a deciziilor privind propunerile de 
planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile în cadrul acestui 
mecanism în cazul unei neconformități 
semnificative referitoare la cazurile 
relevante care au legătură cu procesul de 
guvernanță economică prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[RDC] (...). Competența de a revoca aceste 
suspendări prin intermediul actelor de 
punere în aplicare propuse de Comisie ar 
trebui să fie conferită, de asemenea, 
Consiliului în ceea ce privește aceleași 
cazuri relevante.

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică și bugetară, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de punere 
în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de punere 
în aplicare, termenul de adoptare a 
deciziilor privind propunerile de planuri de 
redresare și reziliență și de a suspenda și 
solicita plățile în cadrul acestui mecanism 
în cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. XXX/XX al Parlamentului European și 
al Consiliului [RDC] (...). Competența de a 
revoca aceste suspendări prin intermediul 
actelor de punere în aplicare propuse de 
Comisie ar trebui să fie conferită, de 
asemenea, Consiliului în ceea ce privește 
aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și 
prin acte de punere în aplicare, termenul 
de adoptare a deciziilor privind propunerile 
de planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile în cadrul acestui 
mecanism în cazul unei neconformități 
semnificative referitoare la cazurile 
relevante care au legătură cu procesul de 
guvernanță economică prevăzut în 

(13) Pentru a se putea lua măsuri care să 
coreleze mecanismul cu buna guvernanță 
economică, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme de punere în aplicare, ar 
trebui să se confere Consiliului competența 
de a suspenda, la propunerea Comisiei și 
prin acte delegate, termenul de adoptare a 
deciziilor privind propunerile de planuri de 
redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în cazul 
unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul (UE) 
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Regulamentul (UE) nr. XXX/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[RDC] (...). Competența de a revoca aceste 
suspendări prin intermediul actelor de 
punere în aplicare propuse de Comisie ar 
trebui să fie conferită, de asemenea, 
Consiliului în ceea ce privește aceleași 
cazuri relevante.

nr. XXX/XX al Parlamentului European și 
al Consiliului [RDC] (...). Competența de a 
revoca aceste suspendări prin intermediul 
actelor delegate propuse de Comisie ar 
trebui să fie conferită, de asemenea, 
Consiliului în ceea ce privește aceleași 
cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a facilita punerea în 
aplicare a priorităților în materie de 
politici și pentru a permite redresarea la 
capacitate maximă, este necesar să se 
adapteze cadrul de guvernanță economică 
și procesul semestrului european astfel 
încât să poată răspunde vulnerabilităților 
scoase în evidență de criza actuală și să 
poată asigura pregătirea pentru 
provocările viitoare. Ținând seama de 
inițiativele lansate de Comisie în 2019 și 
2020, noul cadru trebuie să abordeze în 
mod eficace inegalitățile macroeconomice 
și socioeconomice, să asigure 
responsabilitatea democratică în ceea ce 
privește guvernanța și procesul de luare a 
deciziilor în sectorul economic și să 
permită punerea în aplicare a Pactului 
verde ca o nouă strategie de creștere a 
Uniunii, pentru a asigura sustenabilitatea 
economiei UE și o tranziție justă și 
incluzivă pentru toți și pentru a valorifica 
noile oportunități oferite de era digitală.

Or. en

Amendamentul 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a facilita punerea în 
aplicare a priorităților în materie de 
politici și pentru a permite redresarea la 
capacitate maximă, este necesar să se 
adapteze cadrul de guvernanță economică 
astfel încât să poată răspunde 
vulnerabilităților scoase în evidență de 
criza actuală și să poată asigura 
pregătirea pentru provocările viitoare. 
Noul cadru trebuie să abordeze în mod 
eficace inegalitățile macroeconomice și 
socioeconomice, să asigure 
responsabilitatea democratică în ceea ce 
privește guvernanța și procesul de luare a 
deciziilor în sectorul economic și să 
permită punerea în aplicare a Pactului 
verde ca o nouă strategie de creștere a 
Uniunii, pentru a asigura sustenabilitatea 
economiei UE și o tranziție justă și 
favorabilă incluziunii pentru toți și pentru 
a valorifica noile oportunități oferite de 
era digitală.

Or. en

Amendamentul 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Mecanismul ar trebui să fie, de 
asemenea, un instrument de protecție a 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept. Într-un astfel de caz, Comisia ar 
trebui să adopte o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, de suspendare a perioadei de 
adoptare a deciziilor privind propunerile 
de planuri de redresare și reziliență sau de 
suspendare a plăților în cadrul acestui 
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mecanism în conformitate cu 
Regulamentul [.../...] privind protecția 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre. Decizia de 
ridicare a suspendării perioadei sau a 
suspendării plăților ar trebui să fie 
adoptată de Comisie prin intermediul 
unui act de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 297
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a asigura o redresare 
sustenabilă și rezilientă pe întreg teritoriul 
Uniunii și pentru a facilita punerea în 
aplicare a sprijinului economic în 
conformitate cu obiectivul Pactului verde 
european, acest instrument va contribui la 
obiectivul general al CFM de alocare a 
50 % din resurse pentru integrarea 
politicilor climatice; finanțarea 
obiectivelor specifice de integrare a 
politicilor climatice ar trebui să fie 
stabilită în legislația corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Consiliul ar trebui să ofere soluții 
la eventualele probleme legate de 
căutarea rentei, cum ar fi efectele de 
împotrivire, prin care statele membre vor 
bloca reformele până la îndeplinirea 
cerințelor lor în ceea ce privește 
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instrumentul bugetar.

Or. en

Amendamentul 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Semestrul european, care 
constituie cadrul pentru coordonarea 
politicilor într-un ciclu de supraveghere 
comună, este reorientat către un cadru
care să coordoneze politicile de dezvoltare 
durabilă și care ar permite coordonarea 
măsurilor de redresare, încadrate de 
principiile Pactului verde european, de 
Pilonul european al drepturilor sociale și 
de obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU. Se urmărește cu prioritate 
consolidarea asumării procesului 
semestrului european, printr-o implicare 
mai puternică a tuturor părților interesate 
relevante la nivel național. În acest scop, 
Pactul de stabilitate și de creștere este 
revizuit și adaptat cerințelor unui pact de 
dezvoltare durabilă care să faciliteze 
punerea în aplicare a nevoilor de 
redresare și a investițiilor necesare pentru 
prioritățile UE în materie de politici.

Or. en

Amendamentul 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13b) Este esențial ca interesele legitime 
ale destinatarilor și beneficiarilor finali ai 
mecanismului să fie protejate în mod 
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corespunzător în eventualitatea 
suspendării plăților din cauza unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept. Într-un astfel de caz, 
Comisia ar trebui să preia 
responsabilitatea gestionării
mecanismului. Acest instrument din 
cadrul mecanismului care vizează 
protejarea bugetului Uniunii în cazul 
unor deficiențe generalizate în ceea ce 
privește statul de drept ar trebui să fie 
aliniat cu orice alt instrument dintr-un alt 
act legislativ al UE care urmărește același 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea convergenței în 
sens ascendent și a coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, atenuarea impactului 
social și economic al crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și contribuția la 
punerea în aplicare a obiectivelor 
fundamentale ale Uniunii, cum ar fi 
Pactul verde european, Acordul de la 
Paris, obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
transformarea digitală, strategia privind 
egalitatea de gen și Pilonul european al 
drepturilor sociale. În acest scop, 
mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic cel târziu până în 
2050, restabilind astfel potențialul de 
creștere sustenabilă al Uniunii în urma 
crizei provocate de pandemia de COVID-
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19, încurajând crearea de locuri de muncă 
de înaltă calitate, combătând sărăcia 
persoanelor încadrate în muncă și 
promovând creșterea echitabilă, favorabilă 
incluziunii și durabilă.

Or. en

Amendamentul 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie 
la îmbunătățirea capacității de reziliență 
și de adaptare a statelor membre, la
atenuarea impactului social și economic al 
crizei și la sprijinirea tranziției verzi și a 
celei digitale, menite să realizeze o 
Europă neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, restabilind astfel 
potențialul de creștere al economiilor 
Uniunii în urma crizei, încurajând crearea 
de locuri de muncă și promovând creșterea 
durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și 
contribuția la obiectivele Uniunii în 
materie de politici, la obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite și la Pilonul european al 
drepturilor sociale. În acest scop, 
mecanismul trebuie să sprijine domeniile 
de politică europene prioritare, în special 
tranziția justă și incluzivă către o 
economie sustenabilă din punctul de 
vedere al mediului, eficientă din punctul 
de vedere al energiei și al resurselor și 
circulară, obiectivul climatic al Uniunii 
pentru 2030, tranziția digitală deschisă și 
agenda pentru competențe, precum și să 
îmbunătățească reziliența socială, 
economică și instituțională, pregătirea 
pentru criză și capacitatea de adaptare a 
statelor membre, atenuarea impactului 
social și economic al crizei, încurajând 
astfel crearea de locuri de muncă și 
potențialul de creștere sustenabilă al 
economiilor Uniunii în urma crizei și 
promovând creșterea durabilă și 
echilibrată din punctul de vedere al 
genului. 

Or. en

Amendamentul 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în vederea 
unei dezvoltări mai armonioase în toate 
statele membre, cu un accent special pe 
regiunile rurale, montane, ultraperiferice, 
insulare și pe regiunile care se confruntă 
cu handicapuri naturale sau demografice 
grave și permanente. În acest scop, 
mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social, economic și demografic 
al crizei și la sprijinirea tranziției verzi,
digitale și demografice sustenabile, menite 
să realizeze o Europă neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, restabilind 
astfel potențialul de creștere al economiilor 
Uniunii în urma crizei, în special în 
sectoarele cel mai grav afectate, precum 
asistența medicală, cultura, turismul, 
industria creativă și sportul, încurajând 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate și promovând creșterea economică
durabilă, favorabilă incluziunii, pe termen 
lung.

Or. en

Amendamentul 304
Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
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sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
ținând seama de disparitățile existente în 
dezvoltarea economică a fiecărei regiuni 
și a fiecărui stat membru, restabilind astfel 
potențialul de creștere și competitivitatea 
pe termen lung a economiilor Uniunii în 
urma crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și promovând creșterea 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 305
Agnès Evren

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie garantarea prosperității 
economice a Uniunii, promovarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale
și contribuția la atingerea obiectivelor 
politicilor Uniunii și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, la Pilonul european al 
drepturilor sociale, la Acordul de la Paris 
și la consolidarea și aprofundarea pieței 
unice. În acest scop, mecanismul ar trebui 
să contribuie la îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
la atenuarea impactului social și economic 
al crizei și la sprijinirea tranziției verzi și a 
celei digitale, menite să realizeze o Europă 
neutră din punct de vedere climatic până în 
2050, restabilind astfel potențialul de 
creștere al economiilor Uniunii în urma 
crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă și promovând creșterea durabilă.

Or. fr

Amendamentul 306
José Gusmão
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă. Pentru a 
atinge aceste obiective, rolul unei 
orientări bugetare expansioniste va fi 
crucial. Statele membre ar trebui să 
promoveze consolidarea bugetară printr-o 
creștere favorabilă incluziunii, prin care 
să se depășească încetinirea creșterii 
economice.

Or. en

Amendamentul 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei 
digitale, menite să realizeze o Europă 
neutră din punct de vedere climatic până 
în 2050, restabilind astfel potențialul de 
creștere al economiilor Uniunii în urma 

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea creșterii, a 
dezvoltării economice, a protecției 
locurilor de muncă și a ocupării forței de 
muncă, precum și a coeziunii economice, 
sociale și teritoriale. În acest scop, 
mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea creșterii producției și a ocupării 
forței de muncă, în special a celor mai 
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crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă și promovând creșterea durabilă.

afectate sectoare, precum turismul și 
lanțul de aprovizionare cu alimente, 
dezvoltarea infrastructurilor și a 
transporturilor, restabilind astfel 
potențialul de creștere al economiilor 
statelor membre în urma crizei, încurajând 
crearea de locuri de muncă și promovând 
creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă. Se va 
urmări și restabilirea potențialului de 
creștere, prin măsuri menite să abordeze 
situația demografică dificilă a diferitelor 
state membre care împiedică creșterea pe 
termen lung din cauza reducerii forței de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 309
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 14



PE655.953v01-00 128/328 AM\1211941RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
tranziției în domeniul mediului în 
conformitate cu taxonomia UE, fără a se 
acorda finanțare pentru activitățile care 
prejudiciază în mod semnificativ mediul. 
În acest scop, mecanismul ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
la atenuarea impactului social și economic 
al crizei și la sprijinirea tranziției verzi și a 
celei digitale, menite să realizeze o Europă 
neutră din punct de vedere climatic și 
circulară până în 2030 sau cel târziu până 
în 2050, restabilind astfel potențialul de 
creștere verde al economiilor Uniunii în 
urma crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă și promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 310
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei, la 
promovarea egalității de gen și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
precum și a tranziției către o economie a 
serviciilor de îngrijire rezilientă, menite să 
realizeze o Europă neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050 și o societate 
echilibrată din punctul de vedere al 
genului, restabilind astfel potențialul de 
creștere al economiilor Uniunii în urma 
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crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă în care să se țină seama de 
dimensiunea de gen și promovând 
creșterea durabilă și favorabilă incluziunii.

Or. en

Amendamentul 311
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă. Se vor 
acorda o atenție specială și sprijin țărilor 
care se confruntă cu dificultăți în 
realizarea obiectivelor climatice.

Or. en

Amendamentul 312
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
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sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel dezvoltarea accelerată a 
activităților compatibile cu Acordul de la 
Paris privind schimbările climatice și 
reducerea activităților care nu sunt 
compatibile cu acesta, precum și 
dezvoltarea economiilor Uniunii în urma 
crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă și promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei,
încurajând crearea de locuri de muncă,
competitivitatea, locurile de muncă și 
creșterea economică, promovând
mobilitatea durabilă și stimulând 
investițiile în transportul și infrastructura 
feroviară.

Or. en

Amendamentul 314
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă. Acțiunile 
sprijinite ar trebui să aibă o valoare 
adăugată europeană clară.

Or. en

Amendamentul 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei 
digitale, menite să realizeze o Europă 
neutră din punct de vedere climatic până 
în 2050, restabilind astfel potențialul de 
creștere al economiilor Uniunii în urma 
crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă și promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, cu 
respectarea deplină a suveranității 
naționale. În acest scop, mecanismul ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
capacității de reziliență și de adaptare a 
statelor membre, la atenuarea impactului 
social și economic al crizei, restabilind 
astfel potențialul de creștere al economiilor 
statelor membre în urma crizei, încurajând 
crearea de locuri de muncă și promovând 
creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 316
Margarida Marques, Pedro Marques
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
buna funcționare a pieței unice și 
promovând creșterea durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Or. en

Amendamentul 317
Marek Belka

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă, 
stimulând investițiile în sectoarele 
relevante și promovând creșterea durabilă.

Or. en
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Amendamentul 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și 
reducerea decalajului în materie de 
infrastructură. În acest scop, mecanismul 
ar trebui să contribuie la îmbunătățirea 
capacității de reziliență și de adaptare a 
statelor membre, la atenuarea impactului 
social și economic al crizei și la sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, menite să 
realizeze o Europă neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, restabilind 
astfel potențialul de creștere al economiilor 
Uniunii în urma crizei, încurajând crearea 
de locuri de muncă și promovând creșterea 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă, 
stimulând investițiile în sectoarele-cheie și 
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promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 320
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Luis Garicano

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere și 
competitivitatea pe termen lung a
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
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punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând serviciile publice, crearea de 
locuri de muncă și promovând creșterea 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 322
Alfred Sant

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în sens 
ascendent. În acest scop, mecanismul ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
capacității de reziliență și de adaptare a 
statelor membre, la atenuarea impactului 
social și economic al crizei și la sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, menite să 
realizeze o Europă neutră din punct de 
vedere climatic până în 2050, restabilind 
astfel potențialul de creștere al economiilor 
Uniunii în urma crizei, încurajând crearea 
de locuri de muncă și promovând creșterea 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 323
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Resursele mecanismului, ca parte 
a Instrumentului de redresare (Next 
Generation EU), ar trebui să fie însoțite 
de un plan de rambursare clar și credibil. 
Rambursarea ar trebui să se facă prin 
intermediul resurselor proprii 



PE655.953v01-00 136/328 AM\1211941RO.docx

RO

suplimentare care ar trebui să fie 
prevăzute în cursul următorului CFM.

Or. en

Amendamentul 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Pentru a maximiza obiectivul de 
adiționalitate al mecanismului și, prin 
urmare, pentru a spori valoarea adăugată 
europeană a acestuia, măsurile care intră 
în vigoare începând cu 1 februarie 2020 și 
care sunt legate de atenuarea impactului 
economic și social al crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 ar trebui să fie 
eligibile.

Or. en

Amendamentul 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Mecanismul de redresare și 
reziliență oferă o modalitate de a 
moderniza bugetul UE prin investiții în 
proiecte inovatoare care să ofere noi 
oportunități generațiilor viitoare.

Or. en

Amendamentul 326
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 
de reforme și investiții, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 
de reforme și investiții, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 
reziliență, precum și în planurile privind 
tranziția climatică. Acest obiectiv specific 
ar trebui urmărit în strânsă cooperare cu 
statele membre în cauză și cu autoritățile 
din domeniul mediului, precum și cu 
comunitatea științifică.

Or. en

Amendamentul 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 
de reforme și investiții, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 
de reforme și investiții bugetare, rentabile 
și credibile, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile de redresare și reziliență. Acest 
obiectiv specific ar trebui urmărit în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 328
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor clare în 
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de reforme și investiții, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

materie de reforme de stimulare a creșterii 
și de investiții sustenabile, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 329
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Mecanismul nu ar trebui să 
sprijine proiectele care fac parte din 
planurile de investiții strategice ale țărilor 
terțe și nici cheltuielile bugetare naționale 
uzuale.

Or. en

Amendamentul 330
Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Este important ca sprijinul 
financiar din partea mecanismului să fie 
furnizat într-un mod care să asigure 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică.

Or. en

Amendamentul 331
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Pentru a păstra integritatea pieței 
unice și pentru a promova consolidarea 
acesteia, mecanismul ar trebui să acorde 
prioritate proiectelor care susțin aceste 
obiective. În plus, mecanismul nu ar 
trebui să sprijine proiectele care 
prejudiciază piața unică în ansamblul 
său.

Or. en

Amendamentul 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. În plus, planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să respecte 
principiul valorii adăugate europene și 
principiul adiționalității. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european, ale Agendei 
digitale, ale strategiei industriale și ale 
strategiei dedicate IMM-urilor, ale 
Agendei pentru competențe în Europa, ale 
Garanției europene pentru copii și ale 
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acestora. Toate activitățile care beneficiază 
de sprijin ar trebui să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu.

Garanției pentru tineret, planul ar trebui, 
de asemenea, să stabilească măsuri 
relevante în cadrul celor șase domenii de 
politică identificate în prezentul 
regulament. Toate activitățile care 
beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu. Ar trebui ca cel puțin 37 % din 
suma alocată planurilor de redresare și 
reziliență să fie dedicate integrării 
politicilor climatice, cel puțin 20 % din 
suma alocată planurilor contribuind la 
pilonul dedicat tranziției verzi. Cel puțin 
20 % din suma alocată fiecărui plan 
contribuie la investițiile în tehnologii, 
infrastructură și procese digitale și cel 
puțin 20 % din suma alocată fiecărui plan 
contribuie la abordarea riscului de 
afectare pe termen lung a perspectivelor 
de încadrare în muncă ale tinerilor și a 
bunăstării generale a acestora, prin 
soluții cuprinzătoare în materie de 
ocupare a forței de muncă, de educație și 
de competențe și prin acțiuni care vizează 
tinerii. Planurile de redresare și reziliență 
ar trebui să fie în acord cu strategia UE 
privind egalitatea de gen 2020-2025. 
Planurile de redresare și reziliență trebuie 
să ia în considerare datoria de a respecta 
și promova valorile consacrate la articolul 
2 din TUE. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să contribuie la 
convergență și la reducerea disparităților 
regionale și, în acest sens, sunt încurajate 
în special proiectele la nivel paneuropean.

Or. en

Amendamentul 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
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îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu
programele naționale de reformă, cu
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, 
precum și cu acordurile de parteneriat și cu
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
domeniile de politică europene prioritare 
și cu angajamentele Uniunii din cadrul 
Acordului de la Paris și să ia în 
considerare provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european 2020, 
programele naționale de reformă, planurile 
naționale privind energia și clima, planurile 
pentru o tranziție justă, precum și 
acordurile de parteneriat și programele 
operaționale adoptate în cadrul fondurilor 
Uniunii. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor și 
a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. În conformitate cu 
articolul 33 din Regulamentul (UE) 
2018/1999, mecanismul ar putea fi utilizat 
și pentru a sprijini acțiuni în cadrul 
mecanismului Uniunii de finanțare a 
energiei din surse regenerabile. Toate 
activitățile care beneficiază de sprijin ar 
trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu și să respecte principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ” 
stabilit în Regulamentul (UE) 
nr. 2020/852 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 
[Regulamentul privind taxonomia UE] și 
în conformitate cu normele de protecție a 
datelor prevăzute de acest regulament. 
Mecanismul nu ar trebui utilizat pentru a 
sprijini activitățile identificate în lista de 
excludere menționată în prezentul 
regulament. În plus, cel puțin 50 % dintre 
planurile de redresare și reziliență ar 
trebui să fie dedicate integrării 
obiectivelor climatice și a altor obiective 
legate de sustenabilitatea mediului, în 
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special de conservarea biodiversității. 
Taxonomia UE ar trebui să fie utilizată 
pentru a monitoriza punerea în aplicare a 
acestor obiective generale. 

Or. en

Amendamentul 334
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și 
clima, cu planurile pentru o tranziție 
justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat și cu programele operaționale 
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii. 
Pentru a stimula acțiunile care se 
încadrează în prioritățile Pactului verde 
european și ale Agendei digitale, planul 
ar trebui, de asemenea, să stabilească 
măsuri relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor 
și a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu.

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european și cu 
programele naționale de reformă.

Or. en
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Amendamentul 335
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările 
acestora. Toate activitățile care beneficiază 
de sprijin ar trebui să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu.

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent, pertinent, 
eficace și eficient de redresare și reziliență. 
Planul de redresare și reziliență ar trebui să 
fie în concordanță cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european, cu programele naționale de 
reformă, cu planurile naționale privind 
energia și clima, cu planurile pentru o 
tranziție justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat și cu programele operaționale 
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii. În 
plus, planurile de redresare și reziliență ar 
trebui să respecte principiul valorii 
adăugate europene. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european, ale Agendei 
digitale, ale strategiei industriale și ale 
strategiei dedicate IMM-urilor, ale 
Agendei pentru competențe în Europa, ale 
Garanției europene pentru copii și ale 
Garanției pentru tineret, planul ar trebui, 
de asemenea, să stabilească măsuri 
relevante în cadrul celor șase domenii de 
politică identificate în prezentul 
regulament. Toate activitățile care 
beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu. Cel puțin 30 % din planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
dedicate sprijinirii obiectivelor de mediu 
prevăzute la articolul 9 și a activităților 
prevăzute la articolul 10 alineatul (1) și la 
articolele 11-15 din Regulamentul UE 
nr. 2020/852, iar pentru restul de 70 % 
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din suma alocată fiecărui plan trebuie să 
se aplice principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” și articolul 10 alineatul 
(2) din Regulamentul UE nr. 2020/852. 
Planurile de redresare și reziliență ar 
trebui să fie în acord cu Strategia UE 
privind egalitatea de gen 2020-2025.

Or. en

Amendamentul 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările 
acestora. Toate activitățile care beneficiază 
de sprijin ar trebui să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu.

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent, pertinent, 
eficace și eficient de redresare și reziliență. 
Planul de redresare și reziliență ar trebui să 
fie în concordanță cu prioritățile pe termen 
lung ale Uniunii în materie de politici, cu 
provocările și prioritățile identificate în 
contextul semestrului european, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale și cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat, cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii și/sau cu acțiunile 
legate de punerea în aplicare a legislației 
și a politicilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european, ale Agendei 
digitale, ale strategiei industriale și ale 
strategiei dedicate IMM-urilor, ale 
Agendei pentru competențe în Europa, ale 
Garanției europene pentru copii și ale 
Garanției pentru tineret, planul ar trebui, 
de asemenea, să stabilească măsuri 
coerente, complementare, coordonate și
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relevante în cadrul celor șase domenii de 
politică identificate în prezentul 
regulament. Toate activitățile care 
beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu. Cel puțin 40 % dintre planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
dedicate integrării acțiunilor în materie de 
climă și biodiversitate și a obiectivelor de 
sustenabilitate a mediului. Planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să fie în 
concordanță cu Strategia UE privind 
egalitatea de gen 2020-2025 și să 
abordeze în mod specific inegalitățile, 
incluzând obiective și indicatori privind 
modul de realizare a progresului social.

(1. Formularea „cu provocările și 
prioritățile identificate în contextul 
semestrului european, cu Pilonul european 
al drepturilor sociale și cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă, cu programele 
naționale de reformă, cu planurile 
naționale privind energia și clima, cu 
planurile pentru o tranziție justă, precum și 
cu acordurile de parteneriat, cu 
programele operaționale adoptate în 
cadrul fondurilor Uniunii și/sau cu 
acțiunile legate de punerea în aplicare a 
legislației și a politicilor Uniunii.” se 
aplică în întregul text.
2. Formularea „Cel puțin 40 % dintre 
planurile de redresare și reziliență ar 
trebui să fie dedicate integrării acțiunilor 
în materie de climă și biodiversitate și a 
obiectivelor de sustenabilitate a mediului” 
se aplică în întregul text.)

Or. en

Amendamentul 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 16



PE655.953v01-00 146/328 AM\1211941RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță 
cu provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și 
clima, cu planurile pentru o tranziție 
justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat și cu programele operaționale 
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii. 
Pentru a stimula acțiunile care se 
încadrează în prioritățile Pactului verde 
european și ale Agendei digitale, planul ar 
trebui, de asemenea, să stabilească măsuri 
relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor și 
a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu.

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul ar trebui, de asemenea, 
să stabilească măsuri relevante pentru o 
creștere economică sustenabilă. Măsurile 
ar trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora.

Or. en

Amendamentul 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
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punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și 
clima, cu planurile pentru o tranziție 
justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat și cu programele operaționale 
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii. 
Pentru a stimula acțiunile care se 
încadrează în prioritățile Pactului verde 
european și ale Agendei digitale, planul 
ar trebui, de asemenea, să stabilească 
măsuri relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor 
și a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu.

punere în aplicare a reformelor, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
programele naționale de reformă și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Măsurile ar trebui să 
permită realizarea sustenabilă a țintelor, a 
obiectivelor și a contribuțiilor prevăzute în 
planurile naționale și în actualizările 
acestora.

Or. en

Amendamentul 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
prioritățile identificate în contextul 
semestrului european, cu programele 
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contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

naționale de reformă, cu orientările 
strategice privind reformele și investițiile 
publice discutate de Consiliu și de 
Parlamentul European, cu planurile 
naționale privind energia și clima, cu 
planurile pentru o tranziție justă, precum și 
cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european, ale Agendei 
digitale și ale Strategiei industriale, planul 
ar trebui, de asemenea, să stabilească 
măsuri relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală și să îmbunătățească condițiile 
pentru consolidarea rezilienței în ceea ce 
privește abordarea impactului global. 
Măsurile ar trebui să permită realizarea 
rapidă a țintelor, a obiectivelor și a 
contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu. De asemenea, reformele și 
investițiile ar trebui să contribuie la 
reducerea asimetriilor și să încurajeze 
convergența și coeziunea între statele 
membre și în interiorul acestora.

Or. en

Amendamentul 340
Agnès Evren

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
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provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să respecte și 
principiul adiționalității fondurilor 
Uniunii și să sprijine proiectele care 
generează o reală valoare adăugată 
europeană. Pentru a stimula acțiunile care 
se încadrează în prioritățile Pactului verde 
european și ale Agendei digitale, planul ar 
trebui, de asemenea, să stabilească măsuri 
relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor și 
a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă, 
biodiversitate și mediu.

Or. fr

Amendamentul 341
Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
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programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. În plus, planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să fie în 
concordanță cu principiul valorii 
adăugate europene, respectând totodată 
drepturile și valorile fundamentale ale 
Uniunii, astfel cum sunt consacrate la 
articolul 2 din TFUE. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

Or. en

Amendamentul 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
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cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală juste. 
Măsurile ar trebui să permită reducerea 
emisiilor, realizarea rapidă a țintelor, a 
obiectivelor și a contribuțiilor prevăzute în 
planurile naționale privind energia și clima 
și în actualizările acestora. Toate 
activitățile care beneficiază de sprijin ar 
trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
digitalizare, climă și sustenabilitate, 
asigurând totodată faptul că costurile 
măsurilor nu vor reprezenta o povară 
suplimentară pentru acele state membre 
care se confruntă cu riscul sărăciei 
energetice și economice.

Or. en

Amendamentul 343
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență este în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
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programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu. Investițiile legate de 
explorarea, producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea, transportul, 
transmiterea sau arderea combustibililor 
fosili sunt excluse.

Or. en

Amendamentul 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
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fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. În plus, 
planul ar trebui să stabilească măsuri în 
domeniul educației și al culturii, care să 
contribuie în mod considerabil la 
reziliența economică și socială. Măsurile 
ar trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

Or. en

Amendamentul 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor sustenabile 
și a proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
programele naționale de reformă și de 
investiții, cu planurile naționale privind 
energia și clima, cu planurile pentru o 
tranziție justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat și cu programele operaționale 
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii. 
Pentru a stimula acțiunile care se 
încadrează în prioritățile Uniunii, cum ar fi 
Pactul verde european, Acordul de la 
Paris, obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 



PE655.953v01-00 154/328 AM\1211941RO.docx

RO

digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările 
acestora. Toate activitățile care beneficiază 
de sprijin ar trebui să se desfășoare cu 
respectarea deplină a priorităților Uniunii 
în materie de climă și mediu.

tranziția justă către o economie neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de 
carbon cel târziu până în 2050, strategia 
europeană privind egalitatea de gen, 
Pilonul european al drepturilor sociale și 
Agenda digitală, planul de redresare și 
reziliență ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri care să permită 
realizarea rapidă și eficace a țintelor, a 
obiectivelor și a contribuțiilor relevante 
pentru respectivele priorități. Toate 
activitățile care beneficiază de sprijin ar 
trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu și aliniindu-se complet la 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”.

Or. en

Amendamentul 346
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, cum ar fi abordarea decalajului 
de gen în sectorul digital, planul ar trebui, 
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tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

de asemenea, să stabilească măsuri 
relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor și 
a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu. În mod similar, toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să fie 
în deplină concordanță cu Strategia UE 
privind egalitatea de gen 2020-2025.

Or. en

Amendamentul 347
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, cu 
planurile privind egalitatea de gen, 
precum și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Strategiei UE privind egalitatea de gen, 
ale Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
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țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

promovarea egalității de gen și pentru
tranziția verde și cea digitală, cum ar fi
abordarea decalajului de gen în sectorul 
digital. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor și 
a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
egalității și a priorităților Uniunii în 
materie de climă și mediu.

Or. en

Amendamentul 348
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, inclusiv 
aderarea la zona euro a statelor membre 
care s-au angajat în acest sens, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
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Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

Or. en

Amendamentul 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

Or. en
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Amendamentul 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Este extrem de important ca
planul de redresare și reziliență să fie în 
concordanță cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Planul 
ar trebui, de asemenea, să fie în 
concordanță cu programele naționale de 
reformă, cu planurile naționale privind 
energia și clima, cu planurile pentru o 
tranziție justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat și cu programele operaționale 
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii. 
Pentru a stimula acțiunile care se 
încadrează în prioritățile Pactului verde 
european și ale Agendei digitale, planul ar 
trebui, de asemenea, să stabilească măsuri 
relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor și 
a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu.

Or. en

Amendamentul 351
Marek Belka
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor, precum și 
a proiectelor de investiții publice și private, 
prin intermediul unui plan coerent de 
redresare și reziliență. Planul de redresare 
și reziliență ar trebui să fie în concordanță 
cu provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu, precum și a celor din 
domeniul digital.

Or. en

Amendamentul 352
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
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îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor de 
stimulare a creșterii și a proiectelor de 
investiții publice sustenabile, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie aliniat cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

Or. en

Amendamentul 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 

(16) Pentru a se asigura faptul că 
planurile anuale de redresare și reziliență 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului, acesta ar trebui să cuprindă 
măsuri de punere în aplicare a reformelor și 
a proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unei strategii coerente de 
redresare și reziliență. Planurile anuale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie în 
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provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

concordanță cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

Or. en

Amendamentul 354
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță 
cu provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu
programele naționale de reformă, cu
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, 
precum și cu acordurile de parteneriat și cu
programele operaționale adoptate în 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Programele naționale de 
reformă, planurile naționale privind energia 
și clima, planurile pentru o tranziție justă și 
acordurile de parteneriat și programele 
operaționale trebuie să se încadreze în 
prioritățile Pactului verde european, ale 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
ale obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU și ale Agendei digitale, iar planul ar 
trebui, de asemenea, să stabilească măsuri 
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cadrul fondurilor Uniunii. Pentru a 
stimula acțiunile care se încadrează în 
prioritățile Pactului verde european și ale 
Agendei digitale, planul ar trebui, de 
asemenea, să stabilească măsuri relevante 
pentru tranziția verde și cea digitală. 
Măsurile ar trebui să permită realizarea 
rapidă a țintelor, a obiectivelor și a 
contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu.

relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală. Măsurile ar trebui să permită 
realizarea rapidă a țintelor, a obiectivelor și 
a contribuțiilor prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora. Toate activitățile 
care beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu. Partenerilor sociali ar trebui să li 
se ofere posibilitatea de a-și furniza 
contribuțiile într-o etapă timpurie, înainte 
ca planurile naționale de redresare și 
reziliență să fie prezentate Uniunii.

Or. en

Amendamentul 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Autoritățile locale și 
municipalitățile joacă un rol crucial în 
redresarea economică și socială, având în 
vedere că sunt cele mai apropiate de 
cetățenii lor și că au o experiență directă 
în ceea ce privește nevoile și problemele 
comunităților și economiilor locale. 
Luând în considerare acest lucru, 
municipalitățile și autoritățile locale ar 
trebui să se implice îndeaproape în 
planificarea și punerea în aplicare a 
acestui mecanism, inclusiv în elaborarea 
planurilor de redresare și reziliență, 
precum și în gestionarea proiectelor din 
cadrul mecanismului. Pentru a exploata 
pe deplin potențialul municipalităților și 
al autorităților locale de realizare a 
redresării și a rezilienței, acestora ar 
trebui să li se aloce o parte semnificativă 
din resursele Mecanismului de redresare 
și reziliență prin asigurarea accesului lor 
direct la respectivele resurse.

Or. en
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Amendamentul 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Planurile de redresare și reziliență 
ar trebui să fie în acord cu Strategia UE 
privind egalitatea de gen 2020-2025. 
Planurile ar trebui să conțină o secțiune 
transversală consacrată egalității de gen 
care să includă, printre altele, evaluări 
obligatorii ale impactului de gen și 
controale ex-post, verificarea luării în 
considerare a dimensiunii de gen și 
cerințe privind echilibrul de gen și 
remunerarea egală pentru toate 
activitățile economice sprijinite de 
planuri. Pentru planurile naționale, 
statele membre ar trebui să asigure, de 
asemenea, colectarea de date defalcate în 
funcție de sex și integrarea dimensiunii de 
gen în buget. 

Or. en

Amendamentul 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Prin intermediul unui act delegat 
și în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 2020/852, respectând principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2019/2088, Comisia adoptă orientări 
pentru evaluările legate de climă și de 
biodiversitate, pentru a ajuta statele 
membre să se asigure că nicio măsură 
inclusă în planul de redresare și reziliență 
nu afectează biodiversitatea, clima sau 
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sustenabilitatea mediului.

Or. en

Amendamentul 358
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Mecanismul nu ar trebui să 
sprijine activitățile care prejudiciază în 
mod semnificativ oricare dintre 
obiectivele de mediu stabilite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. 2020/852, în 
conformitate cu articolul 17 din acesta.

Or. en

Amendamentul 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Autoritățile locale și 
municipalitățile joacă un rol crucial în 
redresarea economică și socială, având în 
vedere că sunt cele mai apropiate de 
cetățenii lor și că au o experiență directă 
în ceea ce privește nevoile și problemele 
comunităților și economiilor locale. 
Luând în considerare acest lucru, 
municipalitățile și autoritățile locale ar 
trebui să joace un rol important în 
planificarea și punerea în aplicare a 
acestui mecanism, inclusiv în elaborarea 
planurilor de redresare și reziliență, 
precum și în gestionarea proiectelor din 
cadrul mecanismului. Pentru a exploata 
pe deplin potențialul municipalităților și 
al autorităților locale de realizare a 
redresării și a rezilienței, acestora ar 
trebui să li se dedice anumite resurse ale 
Mecanismului de redresare și reziliență 
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prin asigurarea accesului lor direct la 
respectivele resurse.

Or. en

Amendamentul 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) Prin intermediul unui act delegat 
și în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 2020/852, respectând principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2019/2088, Comisia adoptă o metodologie 
de monitorizare a integrării acțiunilor în 
domeniul climei și al biodiversității și a 
obiectivelor legate de sustenabilitatea 
mediului, pentru a ajuta statele membre 
să elaboreze, să pună în aplicare și să 
urmărească contribuția planurilor de 
redresare și reziliență la obiectivele UE și 
ale statului membru respectiv în domeniul 
climei și al biodiversității.

Or. en

Amendamentul 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) În statele membre în care UE 
stabilește existența unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept și, ulterior, decide să suspende 
transferul de fonduri ale Uniunii către 
guvernul statului membru respectiv, ar 
trebui ca Fondul de redresare și reziliență 
să fie pus, prin gestiunea directă a 
Comisiei, la dispoziția autorităților 
regionale și locale, a întreprinderilor și a 
organizațiilor societății civile, pentru 
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proiectele definite și puse în aplicare de 
acestea.

Or. en

Amendamentul 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Prin intermediul unui act delegat 
și pe baza Strategiei UE privind egalitatea 
de gen 2020-2025, Comisia adoptă o 
metodologie de monitorizare a integrării 
acțiunilor și a obiectivelor privind 
egalitatea de gen pentru a ajuta statele 
membre să elaboreze, să pună în aplicare 
și să urmărească contribuția planurilor de 
redresare și reziliență la obiectivele în 
materie de egalitate de gen ale UE și ale 
statului membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Măsurile incluse în planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să ia în 
considerare, de asemenea, obligația de a 
respecta și promova valorile consacrate la 
articolul 2 din TUE.

Or. en

Amendamentul 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 16 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16d) Statele membre ar trebui să se 
asigure că autoritățile locale și regionale, 
partenerii sociali, organizațiile societății 
civile și alte părți interesate relevante sunt 
consultate cu ocazia elaborării planurilor 
de redresare și reziliență. Pentru a 
îmbunătăți coerența și relevanța 
planurilor de redresare și reziliență, ar 
trebui să li se ofere autorităților locale și 
regionale, partenerilor sociali, 
organizațiilor societății civile și altor părți 
interesate relevante posibilitatea de a-și 
furniza contribuțiile într-o etapă timpurie, 
înainte ca planurile de redresare și 
reziliență să fie prezentate în mod oficial 
Uniunii. Autoritățile locale și regionale, 
partenerii sociali, organizațiile societății 
civile și alte părți interesate relevante sunt 
consultate de preferință cu cel puțin trei 
luni înainte de prezentarea oficială a 
proiectului de plan de redresare și 
reziliență de către statul membru. 
Autoritățile locale și regionale, partenerii 
sociali, organizațiile societății civile și alte 
părți interesate relevante sunt consultate 
în conformitate cu normele și practicile de 
la nivel național. Planurile de redresare și 
reziliență vor explica modul în care au 
fost luate în considerare contribuțiile 
autorităților locale și regionale, ale 
partenerilor sociali, ale organizațiilor 
societății civile și ale altor părți interesate 
relevante și, în cazul în care părțile 
interesate doresc acest lucru, opiniile lor 
vor fi anexate la programele naționale de 
reformă sau, după caz, la planurile 
naționale de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 365
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul în care un stat membru 
este scutit de monitorizarea și evaluarea 
din cadrul semestrului european în 
temeiul articolului 12 din Regulamentul 
(UE) nr. 472/201311 sau face obiectul 
procedurii de verificare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului12, ar trebui să fie posibil ca 
dispozițiile prezentului regulament să se 
aplice statului membru în cauză în ceea 
ce privește provocările și prioritățile 
identificate de măsurile prevăzute în 
regulamentele menționate.

eliminat

__________________

11 JO L 140 din 27.5.2013.

12 JO L 53 din 23.2.2002.

Or. fr

Amendamentul 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul în care un stat membru 
este scutit de monitorizarea și evaluarea 
din cadrul semestrului european în 
temeiul articolului 12 din Regulamentul 
(UE) nr. 472/201311 sau face obiectul 
procedurii de verificare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului12, ar trebui să fie posibil ca 
dispozițiile prezentului regulament să se 
aplice statului membru în cauză în ceea 
ce privește provocările și prioritățile 
identificate de măsurile prevăzute în 
regulamentele menționate.

eliminat

__________________

11 JO L 140 din 27.5.2013.

12 JO L 53 din 23.2.2002.

Or. en
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Amendamentul 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul în care un stat membru 
este scutit de monitorizarea și evaluarea 
din cadrul semestrului european în 
temeiul articolului 12 din Regulamentul 
(UE) nr. 472/201311 sau face obiectul 
procedurii de verificare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului12, ar trebui să fie posibil ca 
dispozițiile prezentului regulament să se 
aplice statului membru în cauză în ceea 
ce privește provocările și prioritățile 
identificate de măsurile prevăzute în 
regulamentele menționate.

eliminat

__________________

11 JO L 140 din 27.5.2013.

12 JO L 53 din 23.2.2002.

Or. en

Amendamentul 368
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul în care un stat membru 
este scutit de monitorizarea și evaluarea 
din cadrul semestrului european în temeiul 
articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 
472/201311 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului12, ar trebui să 
fie posibil ca dispozițiile prezentului 
regulament să se aplice statului membru în 
cauză în ceea ce privește provocările și 
prioritățile identificate de măsurile 

(17) Indiferent dacă un stat membru 
este scutit de monitorizarea și evaluarea 
din cadrul semestrului european în temeiul 
articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 
472/201311 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului12, dispozițiile 
prezentului regulament se aplică statului 
membru în cauză în ceea ce privește 
provocările și prioritățile identificate în 
planurile de tranziție aprobate de 
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prevăzute în regulamentele menționate. Comisie.

__________________ __________________

11 JO L 140 din 27.5.2013. 11 JO L 140 din 27.5.2013.

12 JO L 53 din 23.2.2002. 12 JO L 53 din 23.2.2002.

Or. en

Amendamentul 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre și pentru a consolida dialogul 
dintre instituțiile Uniunii, precum și 
pentru a asigura o mai mare transparență 
și responsabilitate democratică în dialogul 
economic, Consiliul și Parlamentul 
European ar trebui să poată discuta, în 
cadrul semestrului european, orientările 
strategice privind reformele și investițiile 
publice pentru UE în ansamblul său, 
luând în considerare situația capacității de 
redresare, reziliență și adaptare din Uniune.
Aceste orientări strategice ar trebui să 
contribuie în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și 
la consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

Or. en
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Amendamentul 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți. Comisia pune la dispoziția 
Parlamentului European și a Consiliului 
toate informațiile pertinente, simultan și 
în condiții de egalitate. Pentru a asigura 
transparența și responsabilitatea, ar 
trebui să se organizeze în cadrul 
comisiilor competente ale PE un dialog pe 
tema redresării și a rezilienței bazat pe 
modelul dialogului monetar existent.

Or. en

Amendamentul 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 

(18) Pentru a contribui la elaborarea și
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul și Parlamentul 
European ar trebui să poată discuta, în 
cadrul semestrului european, situația 



PE655.953v01-00 172/328 AM\1211941RO.docx

RO

și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

capacității de redresare, reziliență și 
adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți. Comisia ar trebui să pună la 
dispoziția Parlamentului European și a 
Consiliului, simultan și în condiții de 
egalitate, toate informațiile pertinente, 
inclusiv proiectele de planuri primite de la 
statele membre.

Or. en

Amendamentul 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Parlamentul European și
Consiliul ar trebui să poată discuta, în 
cadrul semestrului european, situația 
capacității de redresare, reziliență și 
adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze, printre altele, pe informațiile 
strategice și analitice ale Comisiei 
disponibile în contextul semestrului 
european și, dacă sunt disponibile, pe 
informațiile privind punerea în aplicare a 
planurilor în anii precedenți. Comisia ar 
trebui să pună la dispoziția Parlamentului 
European și a Consiliului toate 
informațiile pertinente, cu promptitudine, 
simultan și în condiții de egalitate.

Or. en
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Amendamentul 373
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți. Cu toate acestea, statele 
membre vor avea posibilitatea de a 
introduce noi elemente în planurile de 
redresare, care nu ar fi incluse în 
semestrul european.

Or. fr

Amendamentul 374
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Parlamentul European și
Consiliul ar trebui să poată discuta, în 
cadrul semestrului european, situația 
capacității de redresare, reziliență și 
adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
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sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți. Toate informațiile ar trebui să 
fie puse la dispoziția Parlamentului 
European și a Consiliului în mod egal.

Or. en

Amendamentul 375
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, de
reziliență, de realizare a tranziției 
climatice și de adaptare din Uniune. Pentru 
a se asigura furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți și progresele înregistrate în 
cadrul planurilor naționale de tranziție.

Or. en

Amendamentul 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul și Parlamentul 
European ar trebui să poată discuta, în 



AM\1211941RO.docx 175/328 PE655.953v01-00

RO

situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

cadrul semestrului european, situația 
capacității de redresare, reziliență și 
adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

Or. en

Amendamentul 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european,
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul și Parlamentul 
European ar trebui să poată discuta situația 
capacității de redresare, reziliență și 
adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice colectate de Comisie și, dacă sunt 
disponibile, pe informațiile privind punerea 
în aplicare a planurilor în anii precedenți.

Or. en

Amendamentul 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare articolul 107 din TFUE, 
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precum și cadrul privind ajutoarele de stat 
și restricțiile acestuia, în pregătirea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență, precum și în 
propunerile de reforme și investiții. Buna 
funcționare a pieței interne și normele 
acesteia în materie de concurență și 
ajutoare de stat sunt în avantajul 
întreprinderilor și al consumatorilor 
europeni și sunt necesare pentru a evita 
distorsiunile nejustificate ale concurenței. 
Prin urmare, Comisia ar trebui să își 
îndeplinească în continuare rolul ce îi 
revine în temeiul tratatelor pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 379
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul 
de redresare și reziliență, este oportun să 
se stabilească o contribuție financiară 
maximă disponibilă pentru acestea în 
cadrul mecanismului, în ceea ce privește 
sprijinul financiar (și anume, sprijinul 
financiar nerambursabil). Această 
contribuție maximă ar trebui calculată pe 
baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu produsul 
intern brut (PIB) pe cap de locuitor și a 
ratei relative a șomajului din fiecare stat 
membru.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe niciun tip de alocare geografică.
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Amendamentul 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru.

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). În 2021 și 2022, această 
contribuție maximă ar trebui calculată pe 
baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu produsul intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor și a ratei 
relative a șomajului din fiecare stat 
membru pentru anii 2015-2019. În 2023 și 
2024, această contribuție financiară 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB), a 
ratei relative a șomajului din fiecare stat 
membru pentru anii 2015-2019 și a 
pierderii cumulate din PIB-ul real 
observate în perioada 2020-2021 
comparativ cu 2019.

Or. en

Amendamentul 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
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proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru.

proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). În 2021 și 2022, această 
contribuție maximă ar trebui calculată pe 
baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu produsul intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor și a ratei 
relative a șomajului din fiecare stat 
membru pentru 2020. În 2023 și 2024, 
această contribuție financiară maximă ar 
trebui calculată pe baza populației, a 
pierderii cumulate din PIB-ul pe cap de 
locuitor și a ratei medii relative a 
șomajului observate în perioada 2020-
2022 comparativ cu 2019.

Or. en

Amendamentul 382
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul 
de redresare și reziliență, este oportun să 
se stabilească o contribuție financiară 
maximă disponibilă pentru acestea în 
cadrul mecanismului, în ceea ce privește 
sprijinul financiar (și anume, sprijinul 
financiar nerambursabil). Această 
contribuție maximă ar trebui calculată pe 
baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu produsul 
intern brut (PIB) pe cap de locuitor și a 
ratei relative a șomajului din fiecare stat 
membru.

(19) În vederea reducerii la minimum a
hazardului moral, este oportun ca statele 
membre să nu primească transferuri, ci 
doar împrumuturi, a căror valoare ar 
trebui calculată pe baza populației și a
unor indicatori legați de pandemia de 
COVID-19, cum ar fi numărul de cazuri 
de îmbolnăvire, numărul de decese și 
evoluția PIB-ului și a ratei șomajului 
începând cu luna februarie 2020, fără a 
recompensa însă lipsa de reforme din 
trecut.
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Or. de

Justificare

Potrivit propunerii, o proporție de 100 % (Comisia) și, respectiv, 70 % (Consiliul și 
Parlamentul) din fonduri se alocă pe baza datelor retrospective. Se recompensează, de 
exemplu, ratele ridicate ale șomajului din trecut și, prin urmare, statele care nu au 
implementat reforme în ultimii ani și care nu au respectat recomandările emise în cadrul 
semestrului european.

Amendamentul 383
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru.

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor, a ratei relative a șomajului 
din fiecare stat membru și a pierderii din 
PIB-ul real observate în 2020, precum și a 
pierderii cumulate din PIB-ul real 
observate în perioada 2020-2021.

Or. en

Amendamentul 384
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei (19) În vederea asigurării unei 
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contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru.

contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru, precum 
și pe baza progreselor înregistrate în ceea 
ce privește planurile naționale de tranziție 
aprobate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 385
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru.

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a
șomajului din fiecare stat membru pentru 
perioada de cinci ani anterioară alocării 
fondurilor și până în 2024.

Or. fr
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Amendamentul 386
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru.

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele de stimulare a creșterii și 
investițiile sustenabile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor, a ratei relative a șomajului 
din fiecare stat membru, precum și pe baza 
contracției PIB-ului în perioada 2019-
2020.

Or. en

Amendamentul 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
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populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru.

populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor, a sustenabilității datoriei 
suverane și a ratei relative a șomajului din 
fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru.

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul 
anual de redresare și reziliență, este 
oportun să se stabilească o contribuție 
financiară maximă disponibilă pentru 
acestea în cadrul mecanismului, în ceea ce 
privește sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul financiar nerambursabil). Această 
contribuție maximă ar trebui calculată pe 
baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu produsul intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor și a ratei 
relative a șomajului din fiecare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 389
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Este probabil ca consecințele 
socioeconomice ale pandemiei să nu 
afecteze în mod uniform diversele regiuni 
și teritorii, din cauza disparităților 
economice și sociale, a potențialului de 
competitivitate divergent, a gradului de 
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dependență de turism, de serviciile care 
presupun contact fizic cu clienții sau de 
serviciile care nu pot fi livrate de la 
distanță. Acest lucru implică un risc de 
adâncire a disparităților regionale și 
teritoriale în statele membre, agravând 
tendințele divergente între regiunile mai 
puțin dezvoltate și regiunile mai 
dezvoltate, între periferiile sociale și restul 
zonelor urbane, precum și între unele 
zone urbane și zone rurale. Ținând seama 
de impactul ratei medii a șomajului 
asupra metodologiei de calcul al 
contribuției financiare maxime pe stat 
membru în cadrul mecanismului, ar 
trebui acordată prioritate regiunilor și 
teritoriilor cu cea mai mare rată a 
șomajului, pentru a atenua impactul 
socioeconomic al pandemiei și pentru a 
facilita redresarea economică.

Or. en

Amendamentul 390
Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Este recunoscut faptul că nu s-a 
realizat o alocare echitabilă a fondurilor 
la întregul potențial, deoarece rata 
șomajului utilizată în metodologia 
stabilită în anexa I nu a fost ajustată 
astfel încât să reflecte forța de muncă în 
funcție de fluxurile de migrație internă 
între statele membre, care afectează în 
cele din urmă populația statelor membre 
și ratele șomajului într-un mod care nu 
reflectă situația socioeconomică reală, în 
special în statele membre care au 
înregistrat fluxuri de migrație negative, 
reducând astfel fondurile care ar fi putut 
fi obținute.

Or. en
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Amendamentul 391
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a se asigura faptul că 
statele membre finanțează doar 
prioritățile de politică reale, care 
generează un impact economic pozitiv pe 
termen lung, aceste state ar trebui să se 
implice în proces și să își asume riscuri. 
Prin urmare, trebuie să li se solicite 
statelor membre să cofinanțeze 
cheltuielile în cadrul acestui mecanism în 
proporție de 20 %.

Or. en

Amendamentul 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, sub 
forma unei anexe separate la programele 
lor naționale de reformă. Pentru a se 
asigura o punere în aplicare rapidă, statele 
membre ar trebui să poată transmite un 
proiect de plan, împreună cu proiectul de 
buget pentru anul următor, la data de 15 
octombrie a anului precedent.

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, sub 
forma unei anexe separate la programele 
lor naționale de reformă. Pentru a se 
asigura o punere în aplicare rapidă, statele 
membre ar trebui să poată transmite un 
proiect de plan, împreună cu proiectul de 
buget pentru anul următor, la data de 15 
octombrie a anului precedent. Pentru 
pregătirea planurilor de redresare și de 
reziliență, statele membre ar trebui să 
poată utiliza instrumentul de sprijin 
tehnic în conformitate cu Regulamentul 
(UE) XX/YYYY [de instituire a 
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instrumentului de sprijin tehnic].

Or. en

Amendamentul 393
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, sub 
forma unei anexe separate la programele 
lor naționale de reformă. Pentru a se 
asigura o punere în aplicare rapidă, statele 
membre ar trebui să poată transmite un 
proiect de plan, împreună cu proiectul de 
buget pentru anul următor, la data de 15 
octombrie a anului precedent.

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, sub 
forma unei anexe separate la programele 
lor naționale de reformă. Pentru a se 
asigura o punere în aplicare rapidă, statele 
membre ar trebui să poată transmite un 
proiect de plan începând cu data de 15 
octombrie a anului precedent. În cazul 
statelor membre din zona euro, ar trebui 
transmis un proiect de plan împreună cu 
proiectul de buget pentru anul următor.

Or. en

Amendamentul 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, sub 
forma unei anexe separate la programele 
lor naționale de reformă. Pentru a se 

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor anuale de planuri 
de redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile anuale de 
redresare și reziliență până cel târziu la 30 
aprilie, sub forma unei anexe separate la 
programele lor naționale de reformă. 
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asigura o punere în aplicare rapidă, statele 
membre ar trebui să poată transmite un
proiect de plan, împreună cu proiectul de 
buget pentru anul următor, la data de 15 
octombrie a anului precedent.

Pentru a se asigura o punere în aplicare 
rapidă, statele membre ar trebui să poată 
transmite primul lor proiect de plan anual,
împreună cu proiectul de buget, până la 15 
octombrie 2020, iar planul anual final de 
redresare și reziliență până la 28 
februarie 2021.

Or. en

Amendamentul 395
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, sub 
forma unei anexe separate la programele 
lor naționale de reformă. Pentru a se 
asigura o punere în aplicare rapidă, statele 
membre ar trebui să poată transmite un 
proiect de plan, împreună cu proiectul de 
buget pentru anul următor, la data de 15 
octombrie a anului precedent.

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, în 
special prin intermediul instrumentului de 
sprijin tehnic, sub forma unei anexe 
separate la programele lor naționale de 
reformă. Pentru a se asigura o punere în 
aplicare rapidă, statele membre ar trebui să 
poată transmite un proiect de plan, 
împreună cu proiectul de buget pentru anul 
următor, la data de 15 octombrie a anului 
precedent.

Or. fr

Amendamentul 396
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare, reziliență și tranziție 
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conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, sub 
forma unei anexe separate la programele 
lor naționale de reformă. Pentru a se 
asigura o punere în aplicare rapidă, statele 
membre ar trebui să poată transmite un 
proiect de plan, împreună cu proiectul de 
buget pentru anul următor, la data de 15 
octombrie a anului precedent.

sustenabilă, precum și privind conținutul 
acestora. În vederea asigurării celerității 
procedurilor, statele membre ar trebui să 
transmită planurile de redresare și 
reziliență până cel târziu la 30 aprilie, sub 
forma unei anexe separate la programele 
lor naționale de reformă. Pentru a se 
asigura o punere în aplicare rapidă, statele 
membre ar trebui să poată transmite un 
proiect de plan, împreună cu proiectul de 
buget pentru anul următor, la data de 15 
octombrie a anului precedent.

Or. en

Amendamentul 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a asigura o dezbatere 
amplă și un consens la nivel național cu 
privire la măsurile propuse, planul trebuie 
să fie elaborat în strânsă cooperare cu 
părțile interesate relevante de la nivel 
național și regional, cum ar fi autoritățile 
locale, partenerii sociali, sectorul privat și 
reprezentanții societății civile. Planul este 
aprobat de parlamentul național 
competent înainte de a fi transmis în mod 
oficial Comisiei.

Or. en

Amendamentul 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
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primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul ar trebui întocmit 
pe baza unui dialog pe mai multe niveluri 
cu autoritățile de la nivel subnațional, cu 
partenerii sociali, cu organizațiile 
societății civile și cu alte părți interesate 
relevante, în conformitate cu principiul 
parteneriatului, astfel cum este stabilit în 
cadrul fondurilor structurale și de 
investiții europene, pentru a asigura cel 
mai larg consens posibil. Planul de 
redresare și reziliență ar trebui să 
stabilească setul detaliat de măsuri pentru 
punerea sa în aplicare, inclusiv ținte și 
obiective de etapă, precum și impactul 
preconizat al planului de redresare și 
reziliență asupra obiectivelor Pactului 
verde european, în special asupra 
potențialului de creștere sustenabilă, 
asupra creării de locuri de muncă de înaltă 
calitate și asupra rezilienței economice și 
sociale, precum și asupra coerenței 
planului cu domeniile de politică 
europene prioritare. Planurile naționale 
ar trebui să demonstreze că includ 
dispoziții pentru repartizarea neutră din 
punct de vedere politic a fondurilor 
pentru sprijinirea organizațiilor societății 
civile și a celor fără scop lucrativ, precum 
și a mass-mediei independente, și 
angajamentul guvernului național de a 
distribui fonduri în cuantum suficient 
municipalităților și autorităților locale. 
Planurile naționale ar trebui să includă, de 
asemenea, o explicație privind modul în 
care se preconizează că măsurile din plan 
vor aborda deficiențele în ceea ce privește 
valorile consacrate la articolul 2 din TUE, 
precum și o explicație privind coerența 
planului de redresare și reziliență propus cu 
recomandările specifice fiecărei țări 
pentru 2020 adoptate în cadrul
semestrului european. Planurile ar trebui, 
de asemenea, să demonstreze modul în 
care se preconizează că planul va 
contribui la egalitatea de gen și la 
creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă în condiții echilibrate din 
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punctul de vedere al genului. Pe parcursul 
procesului ar trebui să se aibă în vedere și 
să se realizeze o cooperare strânsă între 
Comisie și statele membre. Toate măsurile 
care beneficiază de sprijin în cadrul 
mecanismului ar trebui să respecte 
practicile naționale și instituțiile 
responsabile pentru negocieri colective, în 
conformitate cu articolul 152 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de 
locuri de muncă și a rezilienței economice 
și sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul ar trebui întocmit pe 
baza unui dialog pe mai multe niveluri și 
a unui parteneriat cu autoritățile locale și 
regionale, cu partenerii sociali, cu 
organizațiile societății civile și cu alte 
părți interesate relevante, pentru a 
asigura asumarea responsabilității pentru 
planuri. Planul de redresare și reziliență ar 
trebui să stabilească setul detaliat de 
măsuri pentru punerea sa în aplicare, 
inclusiv ținte și obiective de etapă, precum 
și impactul preconizat al planului de 
redresare și reziliență asupra celor șase 
domenii identificate în prezentul 
regulament; planul ar trebui să precizeze 
amploarea consultării efectuate cu părțile 
interesate înainte de transmiterea 
planului și țintele și obiectivele de etapă, 
cu un accent special pe indicatorii în 
materie de inegalități și de progres social 
care trebuie atinși, precum și măsurile 
relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală; acesta ar trebui să includă, de 
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asemenea, o explicație privind modul în 
care planul de redresare și reziliență 
propus asigură coerența cu provocările, 
obiectivele și angajamentele UE și ale 
statelor membre identificate în contextul 
semestrului european, cu principiile 
Pilonului european al drepturilor sociale 
și cu obiectivele de dezvoltare durabilă, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și 
clima, cu planurile pentru o tranziție 
justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat, cu programele operaționale 
adoptate în temeiul fondurilor Uniunii 
și/sau cu acțiunile legate de punerea în 
aplicare a legislației și a politicilor 
Uniunii. Pe parcursul procesului ar trebui 
să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
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coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu prioritățile identificate în 
contextul semestrului european, precum și 
o explicație a modului în care reformele și 
investițiile planificate abordează 
provocările legate de asigurarea unei 
administrații publice bune și eficace și de 
remedierea deficiențelor în materie de 
capacități prin consolidarea capacităților. 
Statele membre ar trebui să ia în 
considerare principiul parteneriatului în 
elaborarea planurilor de redresare și 
reziliență, bazându-se pe o abordare a 
guvernanței pe mai multe niveluri și 
asigurând implicarea societății civile și a 
partenerilor sociali. Pe parcursul 
procesului ar trebui să se aibă în vedere și 
să se realizeze o cooperare strânsă între 
Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Aceste planuri ar trebui 
întocmite pe baza unui dialog pe mai 
multe niveluri cu municipalitățile, cu 
autoritățile locale și regionale, cu 
partenerii sociali, cu organizațiile 
societății civile, inclusiv cu organizațiile 
de tineret, precum și cu alte părți 
interesate relevante, pentru a asigura cel 
mai larg consens posibil. Informațiile 
privind modul în care au fost efectuate 
aceste consultări ar trebui să fie 
disponibile. Planul de redresare și 
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coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale. Pe parcursul procesului ar trebui să 
se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.
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reziliență propus cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pe parcursul procesului ar trebui 
să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere sustenabilă și 
favorabilă incluziunii pe termen lung,
stimulând mediul de afaceri, crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate și 
reziliența economică, teritorială și socială; 
de asemenea, planul ar trebui să includă 
măsuri relevante pentru tranziția verde,
digitală și demografică sustenabilă, 
măsuri reziliente în domeniului asistenței 
medicale, pentru convergență, pentru o 
competitivitate mai puternică, inclusiv 
pentru redresarea turismului, a industriei 
creative și a sectorului sportiv; acesta ar 
trebui să includă, de asemenea, o explicație 
privind coerența planului de redresare și 
reziliență propus cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pe parcursul procesului ar trebui 
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să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 404
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de 
locuri de muncă și a rezilienței economice 
și sociale; de asemenea, planul ar trebui 
să includă măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală; acesta ar 
trebui să includă, de asemenea, o explicație 
privind coerența planului de redresare și 
reziliență propus cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pe parcursul procesului ar trebui 
să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante sustenabile, statele membre care 
doresc să primească sprijin ar trebui să 
transmită Comisiei un plan de redresare și 
reziliență care să fie motivat și justificat în 
mod corespunzător. Aceste planuri ar 
trebui întocmite pe baza unor consultări 
pe mai multe niveluri, semnificative și 
incluzive, cu autoritățile locale și 
regionale, cu partenerii sociali, cu 
lucrătorii, cu comunitățile locale, cu 
organizațiile societății civile și cu toate 
celelalte părți interesate relevante, atât de 
la nivel național, cât și de la nivel 
regional. Planul de redresare și reziliență 
ar trebui să stabilească setul detaliat de 
măsuri pentru punerea sa în aplicare, 
inclusiv ținte și obiective de etapă, precum 
și impactul preconizat al planului de 
redresare și reziliență asupra obiectivelor 
prezentului regulament; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație cu 
privire la modul în care autoritățile locale 
și regionale, partenerii sociali, lucrătorii, 
comunitățile locale, organizațiile societății 
civile și toate celelalte părți interesate 
relevante au fost consultate în mod 
substanțial și cu privire la modul și 
măsura în care au fost luate în 
considerare contribuțiile acestora. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
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strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 405
Paul Tang, Luis Garicano

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul ar trebui întocmit 
pe baza unui dialog pe mai multe niveluri 
cu autoritățile locale, partenerii sociali, 
organizațiile societății civile și alte părți 
interesate relevante, pentru a asigura cel 
mai larg consens posibil. Planul de 
redresare și reziliență ar trebui să 
stabilească setul detaliat de măsuri pentru 
punerea sa în aplicare, inclusiv ținte și 
obiective de etapă, precum și impactul 
preconizat al planului de redresare și 
reziliență asupra celor șase domenii 
identificate în prezentul regulament; 
acesta ar trebui să includă, de asemenea, o 
explicație a modului în care se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus va contribui la abordarea 
eficace a provocărilor identificate în 
recomandările specifice fiecărei țări
adresate statului membru în cauză sau în 
alte documente relevante adoptate în mod 
oficial de către Comisie în contextul 
semestrului european. Pe parcursul 
procesului ar trebui să se aibă în vedere și 
să se realizeze o cooperare strânsă între 
Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și 
reziliență propus cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pe parcursul procesului ar trebui 
să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală. Pe parcursul 
procesului ar trebui să se aibă în vedere și 
să se realizeze o cooperare strânsă între 
Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 407
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele de stimulare a 
creșterii și investițiile relevante 
sustenabile, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
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care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de etapă 
clare, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
alinierea planului de redresare și reziliență 
propus la provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european; în cazul 
țărilor din zona euro, ar trebui să se 
acorde o atenție specială recomandărilor 
relevante pentru zona euro aprobate de 
Consiliu. Pe parcursul procesului ar trebui 
să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 408
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
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potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă cu luarea în considerare a 
dimensiunii de gen, a rezilienței 
economice și sociale și a egalității de gen; 
de asemenea, planul ar trebui să includă 
măsuri relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală, precum și pentru tranziția 
către o economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă și pentru promovarea egalității 
de gen; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, o explicație privind coerența
planului de redresare și reziliență propus cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 409
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă cu luarea în considerare a 
dimensiunii de gen și a rezilienței 
economice și sociale; de asemenea, planul 
ar trebui să includă măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală, precum și 
pentru promovarea egalității de gen, 
inclusiv prin dezvoltarea unor 
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relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

infrastructuri de îngrijire reziliente; acesta 
ar trebui să includă, de asemenea, o 
explicație privind coerența planului de 
redresare și reziliență propus cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și 
reziliență propus cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pe parcursul procesului ar trebui 
să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru creșterea 
sustenabilității datoriei și pentru o 
guvernanță bugetară solidă. Pe parcursul 
procesului ar trebui să se aibă în vedere și 
să se realizeze o cooperare strânsă între 
Comisie și statele membre, inclusiv între 
parlamentele naționale.

Or. en
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Amendamentul 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
dezvoltării accelerate a activităților 
compatibile cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și a reducerii 
activităților care nu sunt compatibile cu 
acesta, a creării de locuri de muncă și a 
rezilienței economice și sociale; de 
asemenea, planul ar trebui să includă 
măsuri relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, o explicație privind coerența 
planului de redresare și reziliență propus cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 412
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat în mod corespunzător, 
justificat și să ia în considerare 
preferințele regionale și locale pentru a se 
asigura că nevoile reale de pe teren sunt 
satisfăcute. Planul de redresare și reziliență 
ar trebui să stabilească setul detaliat de 
măsuri pentru punerea sa în aplicare, 
inclusiv ținte și obiective de etapă, precum 
și impactul preconizat al planului de 
redresare și reziliență asupra potențialului 
de creștere, a creării de locuri de muncă și 
a rezilienței economice și sociale; de 
asemenea, planul ar trebui să includă 
măsuri relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, o explicație privind coerența 
planului de redresare și reziliență propus cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 413
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
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corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de 
locuri de muncă și a rezilienței economice 
și sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să se bazeze pe dialogul 
și cooperarea cu autoritățile locale, cu 
partenerii sociali, cu reprezentanții 
mișcărilor sociale și cu alți actori 
relevanți; planul ar trebui să stabilească 
setul detaliat de măsuri pentru punerea sa 
în aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
domeniilor-cheie identificate în prezentul 
regulament; de asemenea, planul ar trebui 
să includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 414
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare, de reziliență 
și de tranziție care să fie motivat și 
justificat în mod corespunzător. Planul de 
redresare și reziliență ar trebui să 
stabilească setul detaliat de măsuri pentru 
punerea sa în aplicare, inclusiv ținte și 
obiective de etapă, precum și impactul 
preconizat al planului de redresare și 
reziliență asupra tranziției sustenabile, a 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
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includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european și al 
planurilor naționale privind tranziția 
verde. Pe parcursul procesului ar trebui să 
se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 415
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre, 
precum și autoritățile locale.
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Or. fr

Amendamentul 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan anual de redresare și 
reziliență care să fie motivat și justificat în 
mod corespunzător. Planul anual de 
redresare și reziliență ar trebui să 
stabilească setul detaliat de măsuri pentru 
punerea sa în aplicare, inclusiv ținte și 
obiective de etapă, precum și impactul 
preconizat al planului de redresare și 
reziliență asupra potențialului de creștere, a 
creării de locuri de muncă și a rezilienței 
economice și sociale; de asemenea, planul 
ar trebui să includă măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală; acesta ar 
trebui să includă, de asemenea, o explicație 
privind coerența planului de redresare și 
reziliență propus cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pe parcursul procesului ar trebui 
să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura eficiența și 
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eficacitatea mecanismului, toate 
procedurile prevăzute în prezentul 
regulament trebuie să permită un sistem 
de guvernanță raționalizat și coerent și să 
evite orice duplicare sau suprapunere a 
atribuțiilor și a competențelor în toate 
instituțiile și entitățile implicate. Având în 
vedere necesitatea unor acțiuni imediate, 
din cauza crizei actuale, deciziile 
referitoare la evaluarea planurilor de 
redresare și reziliență și la plata 
resurselor alocate trebuie să fie adoptate 
în timp util. În orice caz, procedurile 
menționate nu trebuie să împiedice 
Comisia să își exercite competențele în 
ceea ce privește execuția bugetului 
european, astfel cum se prevede la 
articolul 17 din TUE și la articolul 317 
din TFUE.

Or. en

Amendamentul 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a consolida asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului, Comisia trebuie să promoveze 
implicarea autorităților locale și 
regionale, a partenerilor sociali, a 
organizațiilor societății civile și a altor 
părți interesate relevante, astfel cum se 
prevede în prezentul regulament și cu 
respectarea deplină a normelor și a 
practicilor naționale, prin intermediul 
semestrului european, în special în ceea 
ce privește identificarea provocărilor și a 
priorităților naționale, supravegherea 
multilaterală, activitățile de evaluare inter 
pares și schimbul de bune practici.

Or. en

Amendamentul 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru
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Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) După ce primește planurile anuale 
de redresare și reziliență și cel târziu până 
la 31 mai (31 martie în 2021), Comisia 
evaluează, prin intermediul unui act 
delegat, impactul global al acestor planuri 
asupra îndeplinirii obiectivelor și a 
priorităților Uniunii, în conformitate cu 
Strategia anuală privind creșterea 
durabilă, și calculează cuantumul global 
al contribuțiilor financiare și al 
împrumuturilor care decurg din aceste 
planuri, precum și impactul și alocarea 
fondurilor de la bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 420
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Administrațiile regionale și locale 
joacă un rol fundamental în abordarea 
impactului crizei provocate de pandemia 
de COVID-19. Pe lângă rolul-cheie pe 
care îl au în stimularea tranziției verzi și a 
celei digitale, acest lucru face ca acestea 
să fie esențiale pentru a pune în aplicare 
în mod optim mecanismul. În 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
autoritățile naționale din statele membre 
ar trebui să discute și să ajungă la un 
acord cu administrațiile regionale și 
locale în ceea ce privește planurile lor de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și va ține seama de sinergiile 
create între planurile de redresare și 
reziliență ale diferitelor state membre și 
de complementaritatea între acestea și alte 
planuri de investiții de la nivel național.
Comisia ar trebui să evalueze relevanța 
domeniilor de politică europene 
prioritare, precum și eficacitatea, 
eficiența și coerența planului de redresare 
și reziliență și, prin urmare, va ține seama 
de justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
sprijini domeniile de politică europene 
prioritare, va contribui la abordarea în mod 
eficace a provocărilor identificate în 
recomandările specifice fiecărei țări 
pentru 2020 adresate statului membru în 
cauză în contextul cadrului semestrului 
european; dacă planul este în concordanță 
cu angajamentele Uniunii din cadrul 
Acordului de la Paris, în special cu 
obiectivele Uniunii în domeniul climei 
stabilite în Regulamentul (UE) .../... 
[Legea europeană a climei], precum și cu 
menținerea unei societăți civile 
independente și diversificate din punct de 
vedere politic și a unei mass-medii 
independente; dacă planul conține măsuri 
care să abordeze în mod eficace
deficiențele în ceea ce privește valorile 
consacrate la articolul 2 din TUE și 
transparența și responsabilitatea utilizării 
fondurilor; dacă se preconizează că planul 
va avea un impact de durată în statul 
membru în cauză; dacă se preconizează că 
planul va contribui în mod eficace la 
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inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

întărirea potențialului de creștere 
sustenabilă, în condiții echilibrate din 
punctul de vedere al genului, la crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale; 
punerea în aplicare a angajamentelor 
Uniunii și ale statelor sale membre, în 
special Acordul de la Paris, obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU, integrarea 
perspectivei de gen și Pilonul european al 
drepturilor sociale, dacă justificarea 
furnizată de statul membru cu privire la 
costurile totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență transmis este 
rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul exclude activități care 
nu sunt conforme cu principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”; dacă 
planul de redresare și reziliență propus 
conține măsuri de punere în aplicare a 
reformelor și a proiectelor de investiții 
publice care să reprezinte acțiuni coerente; 
și dacă se preconizează că mecanismul 
propus de statul membru în cauză va 
asigura punerea în aplicare eficace a 
planului de redresare și reziliență, inclusiv 
a obiectivelor de etapă și a țintelor propuse 
și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 422
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză și cu 
participarea partenerilor sociali și a 
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responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

organizațiilor societății civile. Comisia va 
respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde, 
la tranziția din domeniul serviciilor de 
îngrijire și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la promovarea 
egalității de gen, a principiului privind 
integrarea perspectivei de gen și la 
eliminarea discriminării bazate pe gen 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceasta; dacă se preconizează că planul va 
avea un impact de durată în statul membru 
în cauză; dacă planul pentru egalitatea de 
gen inclus în planul de redresare și 
reziliență abordează în mod eficace 
impactul crizei asupra egalității de gen, în 
special în domeniul ocupării forței de 
muncă și al accesului la finanțare, 
precum și dacă include măsuri de 
prevenire și de combatere a violenței de 
gen; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă cu luarea în considerare 
a dimensiunii de gen, la egalitatea de gen 
și la reziliența economică și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
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forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în cadrul 
semestrului european sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în contextul semestrului 
european; dacă planul abordează 
orientările strategice privind prioritățile 
Uniunii Europene în materie de reformă 
și de investiții, discutate de Consiliul 
European și de Parlamentul European; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă planul are legătură cu reformele 
anterioare sau cu cele planificate în 
cadrul Programului de sprijin pentru 
reforme structurale sau al instrumentului 
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consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

de sprijin tehnic și dacă se preconizează că 
planul va avea un impact de durată în statul 
membru în cauză; dacă se preconizează că 
planul va contribui în mod eficace la 
întărirea potențialului de creștere, la 
crearea de locuri de muncă și la reziliența 
economică și socială a statului membru, la 
atenuarea impactului economic și social al 
crizei și la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale; dacă 
justificarea furnizată de statul membru cu 
privire la costurile totale estimate ale 
planului de redresare și reziliență transmis 
este rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți. Comisia 
ar trebui să se bazeze pe experiența și pe 
expertiza dobândită prin intermediul 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale și al instrumentului de sprijin 
tehnic atunci când evaluează planurile, 
pentru a se asigura că reformele 
planificate în temeiul acestui instrument 
sunt coerente și sunt concepute în mod 
adecvat pentru a fi puse în aplicare în 
mod eficace.

Or. en

Amendamentul 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
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cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama 
de justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra
procesului și va ține seama de sinergiile 
create între planurile de redresare și 
reziliență ale diferitelor state membre și 
de complementaritatea acestora cu alte 
planuri de investiții de la nivel național 
care țin seama de justificarea și de 
elementele furnizate de statul membru în 
cauză și va evalua dacă se preconizează că 
planul de redresare și reziliență propus de 
statul membru va contribui la abordarea în 
mod eficace a provocărilor identificate în 
cele mai recente recomandări specifice
fiecărei țări adresate statului membru în 
cauză sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european; dacă planul conține 
măsuri care să contribuie în mod eficace la 
tranziția verde, digitală și demografică 
sustenabilă, la o reziliență sporită în 
domeniul asistenței medicale, la o 
competitivitate sporită, la redresarea 
turismului, a industriei creative și a 
sectorului sportiv și a economiei în 
general, precum și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere sustenabilă, 
favorabilă incluziunii și pe termen lung, 
la stimularea mediului de afaceri, la 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate și la reziliența economică, 
teritorială și socială a statului membru, la 
atenuarea impactului economic, social și 
demografic al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
în vederea unei dezvoltări mai armonioase 
în toate statele membre; dacă justificarea 
furnizată de statul membru cu privire la 
costurile totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență transmis este 
rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul de redresare și 
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reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice și private care să 
reprezinte acțiuni coerente; și dacă se 
preconizează că mecanismul propus de 
statul membru în cauză va asigura punerea 
în aplicare eficace a planului de redresare 
și reziliență, inclusiv a obiectivelor de 
etapă și a țintelor propuse și a indicatorilor 
aferenți.

Or. en

Amendamentul 425
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă 
se preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua 
eficacitatea, eficiența, relevanța și 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus de statele membre, inclusiv dacă 
planul conține măsuri care să contribuie în 
mod eficace la realizarea obiectivelor 
prezentului regulament și la abordarea 
provocărilor sociale, economice și de 
mediu generate de aceste tranziții; dacă se 
preconizează că planul va avea un impact 
de durată în statul membru în cauză; dacă 
se preconizează că planul va contribui în 
mod eficace la o creștere echitabilă, 
favorabilă incluziunii și sustenabilă, la 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate și la reziliența economică și socială 
a statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în sens ascendent; dacă se 
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impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

preconizează că planul va contribui în 
mod eficace la punerea în aplicare a 
angajamentelor Uniunii, cum ar fi Pactul 
verde european, Acordul de la Paris, 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, tranziția 
justă către o economie neutră din punctul 
de vedere al emisiilor de carbon cel târziu 
până în 2050, tranziția digitală, Strategia 
privind egalitatea de gen și Pilonul 
european al drepturilor sociale; dacă 
justificarea furnizată de statul membru cu 
privire la costurile totale estimate ale 
planului de redresare și reziliență transmis 
este rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice sustenabile care să 
reprezinte acțiuni coerente; dacă se 
preconizează că mecanismul propus de 
statul membru în cauză va asigura punerea 
în aplicare eficace a planului de redresare 
și reziliență, inclusiv a obiectivelor de 
etapă și a țintelor propuse și a indicatorilor 
economici, sociali și de mediu aferenți; și 
dacă autoritățile locale și regionale, 
partenerii sociali, lucrătorii, comunitățile 
locale, organizațiile societății civile și 
toate celelalte părți interesate relevante 
atât la nivel național, cât și la nivel 
regional au fost consultate în mod 
substanțial.

Or. en

Amendamentul 426
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare, de reziliență și de 
tranziție propus de statele membre și să 
acționeze în strânsă cooperare cu statul 
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Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

membru în cauză. Comisia va respecta 
asumarea responsabilității la nivel național 
asupra procesului și, prin urmare, va ține 
seama de justificarea și de elementele 
furnizate de statul membru în cauză și va 
evalua dacă se preconizează că planul de 
redresare, de reziliență și de tranziție
propus de statul membru va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandarea relevantă 
specifică fiecărei țări adresată statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european; măsura în 
care planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace și credibil la 
tranziția verde și la cea digitală și la 
abordarea provocărilor generate de aceste 
tranziții; dacă se preconizează că planul va 
avea un impact de durată în statul membru 
în cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
tranziției sustenabile, a potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale; 
dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare, de
reziliență și de tranziție transmis este 
rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă cu termene 
bine definite și bazate pe știință și a 
țintelor propuse, precum și a indicatorilor 
aferenți unei sustenabilități armonizate și 
a altor indicatori bazați pe metodologia de 
contabilizare a capitalului natural, pe 
analiza ciclului de viață și pe costul non-
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acțiunii.

Or. en

Amendamentul 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european;
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă 
planul de redresare și reziliență propus de 
statul membru conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
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în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 428
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul se axează pe finalizarea 
proiectelor-cheie pentru a reduce la 
minimum impactul pandemiei asupra 
obiectivelor stabilite pentru următorul 
deceniu; dacă planul conține măsuri care 
să contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, în 
special riscul legat de creșterea sărăciei 
energetice; dacă se preconizează că planul 
va avea un impact de durată în statul 
membru în cauză; dacă se preconizează că 
planul va contribui în mod eficace la 
întărirea potențialului de creștere, la 
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statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență,
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

crearea de locuri de muncă și la reziliența 
economică și socială a statului membru, la 
atenuarea impactului economic și social al 
crizei și la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale; dacă 
justificarea furnizată de statul membru cu 
privire la costurile totale estimate ale 
planului de redresare și reziliență transmis 
este rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 429
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
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contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți. Sprijinul 
acordat în cadrul mecanismului ar trebui 
plătit în tranșe care sunt stabilite în 
funcție de îndeplinirea unor obiective de 
etapă clar definite; după îndeplinirea 
acestor obiective de etapă ar trebui plătită 
următoarea tranșă.

Or. en

Amendamentul 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 

(22) După adoptarea actului delegat și 
nu mai târziu de patru luni de la 
transmiterea planului anual de redresare 
și reziliență de către statele membre,
Comisia ar trebui să evalueze planul anual 
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responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

de redresare și reziliență propus de statele 
membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 431
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama 
de justificarea și de elementele furnizate 
de statul membru în cauză și va evalua 
dacă se preconizează că planul de redresare 
și reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va analiza 
gradul de aliniere și elementele furnizate 
de statul membru în cauză și va evalua 
dacă se preconizează că planul de redresare 
și reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; în 
cazul țărilor din zona euro, ar trebui să se 
acorde o atenție specială recomandărilor 
relevante pentru zona euro, aprobate de 
Consiliu; dacă planul conține măsuri care 
să contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor de stimulare a 
creșterii și a proiectelor de investiții 
publice sustenabile care să reprezinte 
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inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

acțiuni coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse clare și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
dezvoltării accelerate a activităților 
compatibile cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și a reducerii 
activităților care nu sunt compatibile cu 
acesta, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
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reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

coeziunii economice, sociale și teritoriale; 
dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 



PE655.953v01-00 224/328 AM\1211941RO.docx

RO

impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă planul conține măsuri 
care să contribuie în mod eficace la 
abordarea provocărilor demografice; dacă 
justificarea furnizată de statul membru cu 
privire la costurile totale estimate ale 
planului de redresare și reziliență transmis 
este rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 



AM\1211941RO.docx 225/328 PE655.953v01-00

RO

provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante din cadrul 
semestrului european, cum ar fi 
programele naționale de reformă; dacă 
planul conține măsuri care să contribuie în 
mod eficace la tranziția verde și la cea 
digitală și la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții; dacă se 
preconizează că planul va avea un impact 
de durată în statul membru în cauză; dacă 
se preconizează că planul va contribui în 
mod eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și la reducerea decalajului în materie de 
infrastructură; dacă justificarea furnizată 
de statul membru cu privire la costurile 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 435
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
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cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
domeniilor-cheie identificate în prezentul 
regulament, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 436
Frances Fitzgerald
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă cu luarea în considerare 
a dimensiunii de gen și la reziliența 
economică și socială a statului membru, la 
atenuarea impactului economic și social al 
crizei și la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale; dacă 
justificarea furnizată de statul membru cu 
privire la costurile totale estimate ale 
planului de redresare și reziliență transmis 
este rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
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propuse și a indicatorilor aferenți. eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză și cu 
parlamentul național. Comisia va respecta 
pe deplin asumarea responsabilității la 
nivel național asupra procesului și, prin 
urmare, va ține seama de justificarea și de 
elementele furnizate de statul membru în 
cauză și va evalua dacă se preconizează că 
planul de redresare și reziliență propus de 
statul membru va contribui la abordarea în 
mod eficace a provocărilor identificate în 
recomandarea relevantă specifică fiecărei 
țări adresată statului membru în cauză sau 
în alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la îmbunătățirea 
situației bugetare și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
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forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor, care să reprezinte 
acțiuni coerente; și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 438
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Pentru a asigura asumarea 
responsabilității la nivel național, ar 
trebui să fie îmbunătățită corelarea 
plăților din cadrul mecanismului cu 
provocările identificate în recomandările 
specifice fiecărei țări, precum și cu 
monitorizarea progreselor realizate în 
punerea în aplicare a reformelor care 
stimulează creșterea și investițiile 
sustenabile.

Or. en

Amendamentul 439
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În anexa la prezentul regulament ar 
trebui să se stabilească orientări 
corespunzătoare, pe care Comisia să se 
bazeze pentru a evalua, într-un mod 
transparent și echitabil, planurile de 
redresare și reziliență și pentru a stabili 
contribuția financiară, în conformitate cu 

(23) În anexa la prezentul regulament ar 
trebui să se stabilească orientări 
corespunzătoare, pe care Comisia să se 
bazeze pentru a evalua, într-un mod 
transparent și echitabil, planurile de 
redresare și reziliență și pentru a stabili 
contribuția financiară, în conformitate cu 
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obiectivele și cu orice alte cerințe relevante 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
se asigura transparența și eficiența, ar 
trebui să se instituie, în acest scop, un 
sistem de rating pentru evaluarea 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență.

obiectivele și cu orice alte cerințe relevante 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
se asigura transparența și eficiența, ar 
trebui să se instituie, în acest scop, un 
sistem de rating pentru evaluarea 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență. Parlamentul European va putea 
solicita accesul la sistemele de rating 
pentru a verifica echitatea activității de 
evaluare a Comisiei.

Or. fr

Amendamentul 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În anexa la prezentul regulament ar 
trebui să se stabilească orientări 
corespunzătoare, pe care Comisia să se 
bazeze pentru a evalua, într-un mod 
transparent și echitabil, planurile de 
redresare și reziliență și pentru a stabili 
contribuția financiară, în conformitate cu 
obiectivele și cu orice alte cerințe relevante 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
se asigura transparența și eficiența, ar 
trebui să se instituie, în acest scop, un 
sistem de rating pentru evaluarea 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență.

(23) În anexa la prezentul regulament ar
trebui să se stabilească orientări 
corespunzătoare, pe care Comisia să se 
bazeze pentru a evalua, într-un mod 
transparent și echitabil, planurile de 
redresare și reziliență și pentru a stabili 
contribuția financiară, în conformitate cu 
obiectivele și cu orice alte cerințe relevante 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
se asigura transparența și eficiența, ar 
trebui să se instituie, în acest scop, un 
sistem de rating pentru evaluarea 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență. Punctajele atribuite planurilor 
adoptate ar trebui să fie comunicate.

Or. en

Amendamentul 441
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În anexa la prezentul regulament ar 
trebui să se stabilească orientări 

(23) În anexa la prezentul regulament ar 
trebui să se stabilească orientări 
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corespunzătoare, pe care Comisia să se 
bazeze pentru a evalua, într-un mod 
transparent și echitabil, planurile de 
redresare și reziliență și pentru a stabili 
contribuția financiară, în conformitate cu 
obiectivele și cu orice alte cerințe relevante 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
se asigura transparența și eficiența, ar 
trebui să se instituie, în acest scop, un 
sistem de rating pentru evaluarea 
propunerilor de planuri de redresare și
reziliență.

corespunzătoare, pe care Comisia să se 
bazeze pentru a evalua, într-un mod 
transparent și echitabil, planurile de 
redresare, de reziliență și de tranziție și 
pentru a stabili contribuția financiară, în 
conformitate cu obiectivele și cu orice alte 
cerințe relevante prevăzute în prezentul 
regulament. Pentru a se asigura 
transparența și eficiența, ar trebui să se 
instituie, în acest scop, un sistem de rating 
și de monitorizare a sustenabilității pentru 
evaluarea propunerilor de planuri de 
redresare, de reziliență și de tranziție.

Or. en

Amendamentul 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a contribui la elaborarea 
unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares.

(24) Pentru a contribui la elaborarea 
unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares. Sprijinul acordat de Comisie 
pentru elaborarea planului și pentru 
punerea în aplicare a acestuia ar trebui să 
se bazeze și pe expertiza în materie de 
eficientizare a instituțiilor și a 
administrației publice și să reflecte 
obiectivele mecanismului, în special pe 
cele legate de consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 24
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a contribui la elaborarea 
unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares.

(24) Pentru a contribui la elaborarea 
unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares. În cazul în care această 
expertiză privește politicile legate de 
ocuparea forței de muncă, sunt consultați 
partenerii sociali.

Or. en

Amendamentul 444
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a contribui la elaborarea 
unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares.

(24) Pentru a contribui la elaborarea 
unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora 
în conformitate cu obiectivele taxonomiei 
UE, ar trebui să se includă dispoziții 
privind recurgerea la asistență științifică de 
specialitate și, la solicitarea statelor 
membre, la consiliere inter pares.

Or. en

Amendamentul 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a contribui la elaborarea (24) Pentru a contribui la elaborarea 
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unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares.

unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares și la asistență tehnică.

Or. en

Amendamentul 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Aplicarea prezentului regulament 
se face cu respectarea deplină a 
articolului 152 din TFUE, iar planurile de 
redresare și reziliență elaborate în temeiul 
prezentului regulament respectă practicile 
și sistemele naționale de formare a 
salariilor. Prezentul regulament ține cont 
în mod corespunzător de articolul 28 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și, în consecință, nu trebuie să 
aducă atingere dreptului de a negocia, de 
a încheia sau de a pune în aplicare 
convenții colective și de a adopta măsuri 
colective în conformitate cu legislațiile și 
practicile naționale.

Or. en

Amendamentul 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să se facă 
pe baza unor criterii simple. Contribuția 

(25) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să se facă 
pe baza unor criterii simple. Contribuția 
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financiară ar trebui să se stabilească pe 
baza costurilor totale estimate ale planului 
de redresare și reziliență propus de statul 
membru în cauză.

financiară ar trebui să se stabilească pe 
baza costurilor totale estimate ale planului 
de redresare și reziliență propus de statul 
membru în cauză. Finanțarea din cadrul 
mecanismului nu trebuie să sprijine 
măsuri care nu au un impact de durată, 
nu ar trebui să înlocuiască obligațiile 
privind cheltuielile naționale recurente și 
nu ar trebui să sprijine măsuri care reduc 
veniturile publice pentru o perioadă 
prelungită sau în mod permanent, cum ar 
fi reducerile de impozite sau de taxe.

Or. en

Amendamentul 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să se facă 
pe baza unor criterii simple. Contribuția 
financiară ar trebui să se stabilească pe 
baza costurilor totale estimate ale planului 
de redresare și reziliență propus de statul 
membru în cauză.

(25) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să se facă 
pe baza unor criterii clare și lipsite de 
ambiguitate, inclusiv pe baza unor criterii 
pentru recuperarea contribuției 
financiare în cazul neîndeplinirii 
obiectivelor planului de redresare și 
reziliență, precum și în caz de fraudă. 
Contribuția financiară ar trebui să se 
stabilească pe baza costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență propus de statul membru în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să se facă 
pe baza unor criterii simple. Contribuția 

(25) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să se facă 
pe baza unor criterii simple. Contribuția 
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financiară ar trebui să se stabilească pe 
baza costurilor totale estimate ale planului
de redresare și reziliență propus de statul 
membru în cauză.

financiară ar trebui să se stabilească pe 
baza costurilor totale estimate ale 
planurilor anuale de redresare și reziliență 
propuse de statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare. Ori 
de câte ori Comisia consideră că planul 
nu îndeplinește în mod satisfăcător 
criteriile de evaluare, aceasta ar trebui să 
informeze Parlamentul European și 
Consiliul și să solicite statului membru în 
cauză să prezinte un plan revizuit în 
termen de o lună.

Or. en

Amendamentul 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

(26) Consiliul ar trebui să aprobe 
evaluarea planurilor de redresare și 
reziliență printr-o decizie de punere în 
aplicare, pe baza unei propuneri a 
Comisiei, și trebuie să depună toate 
eforturile pentru a o adopta în termen de 
patru săptămâni de la prezentarea sa. Cu 
condiția ca planul de redresare și reziliență 
să îndeplinească în mod satisfăcător 
criteriile de evaluare, statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce contribuția 
financiară maximă în cazul în care 
costurile totale estimate ale reformei și ale 
investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

Or. en

Amendamentul 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
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cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare. În 
caz de fraudă, 110 % din contribuția 
financiară ar trebui rambursată.

Or. en

Amendamentul 453
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare, 
inclusiv taxonomia UE și principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ”.

Or. en

Amendamentul 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang



PE655.953v01-00 238/328 AM\1211941RO.docx

RO

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să fie finalizat și să fi 
îndeplinit în mod satisfăcător criteriile de 
evaluare, statului membru în cauză ar 
trebui să i se aloce contribuția financiară 
maximă în cazul în care costurile totale 
estimate ale reformei și ale investițiilor 
prevăzute în planul de redresare și 
reziliență sunt egale sau mai mari decât 
cuantumul contribuției financiare maxime. 
Statului membru în cauză ar trebui să i se 
aloce o sumă egală cu costul total estimat 
al planului de redresare și reziliență, în 
cazul în care acest cost total estimat este 
mai mic decât contribuția financiară 
maximă. Statului membru în cauză nu ar 
trebui să i se acorde nicio contribuție 
financiară dacă planul de redresare și 
reziliență nu îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare.

Or. en

Amendamentul 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 

(26) Cu condiția ca planul anual de 
redresare și reziliență să îndeplinească în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare, 
statului membru în cauză ar trebui să i se 
aloce contribuția financiară maximă în 
cazul în care costurile totale estimate ale 
reformei și ale investițiilor prevăzute în 
planul de redresare și reziliență sunt egale 
sau mai mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
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contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

Or. en

Amendamentul 456
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) În cazul în care planul de 
redresare și reziliență al unui stat 
membru nu a reușit să îndeplinească în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare
pentru fondurile angajate până la 31 
decembrie 2022 din cauza obstacolelor 
create de legislația națională, Comisia ar 
trebui să prevadă o derogare pentru 
prelungirea perioadei.

Or. en

Amendamentul 457
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul 
perioadei, în primii ani de la încheierea 
crizei, și pentru a se asigura 
compatibilitatea cu finanțarea disponibilă 
pentru acest instrument, alocarea 
fondurilor către statele membre ar trebui 
efectuată până la 31 decembrie 2024. În 
acest scop, cel puțin 60 % din suma 
disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate 
din punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 

eliminat
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fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

Or. en

Amendamentul 458
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul 
perioadei, în primii ani de la încheierea 
crizei, și pentru a se asigura 
compatibilitatea cu finanțarea disponibilă 
pentru acest instrument, alocarea 
fondurilor către statele membre ar trebui 
efectuată până la 31 decembrie 2024. În 
acest scop, cel puțin 60 % din suma 
disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate 
din punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

eliminat

Or. en

Amendamentul 459
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
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decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

decembrie 2022, cu excepția cazului în 
care un stat membru care a solicitat 
asistență tehnică pentru planurile de 
reziliență și redresare se confruntă cu un 
obstacol în legislația națională, situație în 
care Comisia trebuie să permită o 
derogare pentru prelungirea perioadei 
dacă respectiva derogare este solicitată și 
este justificată în mod corespunzător. 
Restul sumei ar trebui să fie angajată din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2024.

Or. en

Amendamentul 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil ar trebui să fie 
angajate din punct de vedere juridic până 
la 31 decembrie 2022. Restul sumei ar 
trebui să fie angajată din punct de vedere 
juridic până la 31 decembrie 2024.

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024.

Or. en

Amendamentul 461
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea (27) Pentru a se asigura concentrarea 
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sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
70 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022, mecanismul urmărind să 
vină în special în ajutorul statelor 
membre care au adoptat sisteme de șomaj 
tehnic de lungă durată. Restul sumei ar 
trebui să fie angajată din punct de vedere 
juridic până la 31 decembrie 2024.

Or. fr

Amendamentul 462
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2022. În acest scop, întreaga 
sumă disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajată din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Distribuirea rapidă a 
fondurilor este esențială pentru atenuarea 
efectelor crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 în economia Europei.

Or. en

Justificare

Mecanismul de redresare și reziliență este în primul rând un instrument care să permită un 
răspuns la consecințele economice ale crizei. Prin urmare, fondurile ar trebui să fie 
concentrate cât mai la începutul perioadei.
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Amendamentul 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2026. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2026.

Or. en

Amendamentul 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
50 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

Or. en
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Amendamentul 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Având în vedere termenul scurt și 
accentul pus pe pachetele financiare 
naționale în punerea în aplicare a 
Mecanismului de redresare și de 
reziliență, există riscul să se privilegieze 
alocarea fondurilor doar pentru a se 
respecta termenul limită, fără a se 
controla și verifica dacă se respectă 
scopul inițial al mecanismului.

Or. en

Amendamentul 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 
Aceste scadențe pot fi diferite de 
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la articolul 
220 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar, conform căruia scadențele 

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 
Aceste scadențe pot fi diferite de 
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la articolul 
220 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar, conform căruia scadențele 
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împrumuturilor pentru asistență financiară 
nu ar trebui să fie transformate.

împrumuturilor pentru asistență financiară 
nu ar trebui să fie transformate. 
Împrumuturile menite să sprijine punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
considerate drept măsuri unice, în sensul 
articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97 al Consiliului și al articolului 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 467
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 
Aceste scadențe pot fi diferite de 
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la articolul 
220 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar, conform căruia scadențele 
împrumuturilor pentru asistență financiară 
nu ar trebui să fie transformate.

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 
Aceste scadențe pot fi diferite de 
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la articolul 
220 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar, conform căruia scadențele 
împrumuturilor pentru asistență financiară 
nu ar trebui să fie transformate. 
Rambursarea împrumuturilor ar trebui 
făcută din noile resurse proprii ale 
bugetului Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 
Aceste scadențe pot fi diferite de 
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la 
articolul 220 alineatul (2) din 
Regulamentul financiar, conform căruia 
scadențele împrumuturilor pentru 
asistență financiară nu ar trebui să fie 
transformate.

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 
Articolul 220 alineatul (2) din 
Regulamentul financiar ar trebui să fie 
respectat pe deplin. Dobânzile aplicate 
împrumuturilor ar trebui scăzute din 
contribuțiile la bugetul UE ale statelor 
membre care nu au solicitat sprijin din 
partea Mecanismului de redresare și 
reziliență, în mod proporțional cu 
contribuția lor națională.

Or. en

Amendamentul 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză în planul său anual de redresare și 
reziliență. Împrumuturile care sprijină 
punerea în aplicare a planurilor naționale 
de redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
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Aceste scadențe pot fi diferite de 
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la articolul 
220 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar, conform căruia scadențele 
împrumuturilor pentru asistență financiară 
nu ar trebui să fie transformate.

pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 
Aceste scadențe pot fi diferite de
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la articolul 
220 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar, conform căruia scadențele 
împrumuturilor pentru asistență financiară 
nu ar trebui să fie transformate.

Or. en

Amendamentul 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Împrumuturile convenite în cadrul 
mecanismului și solicitate de statele 
membre, precum și cheltuielile aferente, 
nu vor fi luate în considerare atunci când 
se efectuează evaluarea conformității în 
cadrul Pactului de stabilitate și de 
creștere.

Or. en

Amendamentul 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
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să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

să fie transmisă odată cu planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate. Comisia ar trebui să evalueze 
cererea de acordare a unui sprijin sub 
formă de împrumut în termen de două 
luni. Consiliul ar trebui să aibă 
posibilitatea de a aproba această evaluare 
printr-o decizie de punere în aplicare, 
hotărând cu majoritate calificată pe baza 
unei propuneri a Comisiei, și trebuie să 
depună toate eforturile pentru a adopta 
această decizie în termen de patru 
săptămâni de la prezentarea propunerii.

Or. en

Amendamentul 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență,
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
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ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă 
la o altă dată, aceasta ar trebui să fie 
însoțită de un plan revizuit, cu obiective 
de etapă și ținte suplimentare. Pentru a se 
asigura concentrarea resurselor la 
începutul perioadei, statele membre ar 
trebui să solicite un sprijin sub formă de 
împrumut până cel târziu la 31 august
2024. În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
plafoneze cuantumul total al tuturor 
împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată cu planul. Statele 
membre ar trebui să solicite un sprijin sub 
formă de împrumut până cel târziu la 15 
octombrie 2024. În scopul asigurării unei 
bune gestiuni financiare, ar trebui să se 
plafoneze cuantumul total al tuturor 
împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en

Amendamentul 473
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență,
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă.
Cererea de împrumut ar trebui, de 
asemenea, să justifice modul în care 
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care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

împrumutul se încadrează în planificarea 
pe termen lung a statului membru, în 
conformitate cu bunele practici fiscale. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată cu planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2022. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
2,0 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en

Amendamentul 474
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență,
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
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o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să 
fie posibilă în circumstanțe excepționale, 
în funcție de resursele disponibile. Din 
același motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. Din 
același motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. fr

Amendamentul 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde 
și cea digitală și, prin urmare, de un cost 
mai ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
și, prin urmare, de un cost mai ridicat al 
planului decât contribuția financiară 
maximă (care urmează să fie) alocată prin 
contribuția nerambursabilă. Ar trebui să fie 
posibil ca cererea de împrumut să fie 
transmisă odată cu planul. În cazul în care 
cererea de împrumut este transmisă la o 
altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită de 
un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
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până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din 
același motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 2 % 
din venitul său național brut. Nu ar trebui 
să fie posibilă majorarea sumei plafonate. 
Din același motiv de asigurare a bunei 
gestiuni financiare, împrumutul ar trebui să 
poată fi plătit în tranșe, în funcție de 
obținerea de rezultate.

Or. en

Amendamentul 476
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și 
reziliență, relevante în special pentru 
tranziția verde și cea digitală și, prin 
urmare, de un cost mai ridicat al planului
decât contribuția financiară maximă (care 
urmează să fie) alocată prin contribuția 
nerambursabilă. Ar trebui să fie posibil ca 
cererea de împrumut să fie transmisă odată 
planul. În cazul în care cererea de 
împrumut este transmisă la o altă dată, 
aceasta ar trebui să fie însoțită de un plan 
revizuit, cu obiective de etapă și ținte 
suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de un cost mai ridicat al reformelor și al 
investițiilor decât contribuția financiară 
maximă (care urmează să fie) alocată prin 
contribuția nerambursabilă. Ar trebui să fie 
posibil ca cererea de împrumut să fie 
transmisă odată cu planul sau într-o etapă 
ulterioară. În cazul în care cererea de 
împrumut este transmisă într-o etapă 
ulterioară și este legată de reforme și 
investiții suplimentare, aceasta ar trebui să 
fie însoțită de un plan revizuit, cu obiective 
de etapă și ținte relevante. Pentru a se 
asigura concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
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prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

stat membru nu ar trebui să depășească 
6,8 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en

Amendamentul 477
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele de stimulare a creșterii și de
investițiile sustenabile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată cu planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare clare. Pentru a se 
asigura concentrarea resurselor la începutul
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
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funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en

Amendamentul 478
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată cu planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare cu termene bine definite 
și bazate pe știință. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
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rezultate. rezultate.

Or. en

Amendamentul 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală deschisă și, prin urmare, de un 
cost mai ridicat al planului decât 
contribuția financiară maximă (care 
urmează să fie) alocată prin contribuția 
nerambursabilă. Ar trebui să fie posibil ca 
cererea de împrumut să fie transmisă odată 
cu planul. În cazul în care cererea de 
împrumut este transmisă la o altă dată, 
aceasta ar trebui să fie însoțită de un plan 
revizuit, cu obiective de etapă și ținte 
suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
6,8 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en
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Amendamentul 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență,
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată cu planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2026. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en

Amendamentul 481
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată cu planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată cu planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 3 %
din venitul său național brut. O majorare a 
sumei plafonate ar trebui să fie posibilă în 
circumstanțe excepționale, în funcție de 
resursele disponibile. Din același motiv de 
asigurare a bunei gestiuni financiare, 
împrumutul ar trebui să poată fi plătit în 
tranșe, în funcție de obținerea de rezultate.

Or. de

Amendamentul 482
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Având în vedere impactul simetric 
asupra economiilor statelor membre, 
clauza derogatorie generală din cadrul 
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bugetar al UE în temeiul Pactului de 
stabilitate și de creștere ar trebui să 
rămână activă cel puțin până la 31 
decembrie 2027, pentru ca statele membre 
să dispună de timp și de flexibilitate 
pentru a se redresa.

Or. en

Amendamentul 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. În 
cazul în care Comisia consideră că 
motivele invocate de statul membru în 
cauză justifică o astfel de modificare, 
aceasta ar trebui să evalueze noul plan în 
termen de două luni. Statul membru în 
cauză și Comisia pot conveni să 
prelungească acest termen cu o perioadă 
rezonabilă de timp dacă acest lucru este 
necesar. Consiliul ar trebui să aprobe 
evaluarea noului plan prin intermediul 
unei decizii de punere în aplicare, pe baza 
unei propuneri a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 484
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de completare, de modificare sau 
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redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

de înlocuire a planului de redresare și 
reziliență în perioada de punere în aplicare, 
în cazul în care circumstanțe obiective 
justifică o astfel de acțiune. Comisia ar 
trebui să evalueze cererea motivată și să ia 
o nouă decizie în termen de două luni. 
Pentru completarea, modificarea sau 
înlocuirea planurilor de redresare și de 
reziliență, statele membre ar trebui să 
poată utiliza instrumentul de sprijin 
tehnic în conformitate cu Regulamentul 
(UE) XX/YYYY [de instituire a 
instrumentului de sprijin tehnic].

Or. en

Amendamentul 485
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare, de reziliență și de tranziție în 
perioada de punere în aplicare, în cazul în 
care circumstanțe obiective justifică o 
astfel de acțiune. Comisia ar trebui să 
evalueze cererea motivată și să ia o nouă 
decizie în termen de patru luni.

Or. en

Amendamentul 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planurilor 
anuale de redresare și reziliență în 
perioada de punere în aplicare, în cazul în 
care circumstanțe obiective justifică o 
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Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

astfel de acțiune. Comisia ar trebui să 
evalueze cererea motivată și să ia o nouă 
decizie în termen de două luni.

Or. en

Amendamentul 487
Jens Geier

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să efectueze o nouă evaluare în 
termen de patru luni.

Or. en

Amendamentul 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de două luni.

Or. en

Amendamentul 489
Markus Ferber, Siegfried Mureșan
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Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de două luni.

Or. en

Justificare

Stabilirea unui termen mai scurt pentru evaluarea planurilor modificate este justificată, 
deoarece Comisia ar trebui să fie familiarizată cu conținutul general al planului de redresare 
și reziliență.

Amendamentul 490
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare și 
reziliență ar trebui să ia forma unei 
finanțări bazate pe obținerea de rezultate 
măsurate prin raportare la obiectivele de 
etapă și țintele indicate în planurile de 
redresare și reziliență aprobate. În acest 
scop, sprijinul suplimentar sub formă de 
împrumut ar trebui să fie corelat cu 
atingerea unor obiective de etapă și a 
unor ținte suplimentare față de cele 
pentru care se acordă sprijinul financiar 
(și anume, sprijinul nerambursabil).

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare și 
reziliență ar trebui să ia forma unei 
finanțări bazate pe obținerea de rezultate 
măsurate prin raportare la obiectivele de 
etapă și țintele indicate în planurile de 
redresare și reziliență aprobate. Având în 
vedere că statele membre nu dispun de 
mijloacele financiare pentru a promova 
obiectivele prezentului regulament și că, 
în acest sens, este necesară o acțiune 
urgentă, Comisia ar trebui să pună la 
dispoziție o prefinanțare de cel puțin 20 % 
din sprijinul total, mobilizată din fondurile 
stabilite în decizia de aprobare a planului 
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de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 491
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare și 
reziliență ar trebui să ia forma unei 
finanțări bazate pe obținerea de rezultate 
măsurate prin raportare la obiectivele de 
etapă și țintele indicate în planurile de 
redresare și reziliență aprobate. În acest 
scop, sprijinul suplimentar sub formă de 
împrumut ar trebui să fie corelat cu 
atingerea unor obiective de etapă și a unor 
ținte suplimentare față de cele pentru care 
se acordă sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul nerambursabil).

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare și 
reziliență ar trebui să ia forma unei 
finanțări bazate pe obținerea de rezultate 
măsurate prin raportare la obiectivele de 
etapă și țintele indicate în planurile de 
redresare și reziliență aprobate. În acest 
scop, sprijinul suplimentar sub formă de 
împrumut ar trebui să fie corelat cu 
atingerea unor obiective de etapă și a unor 
ținte suplimentare față de cele pentru care 
se acordă sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul nerambursabil). Ar trebui ca 
plățile să fie efectuate numai la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă 
relevante.

Or. en

Amendamentul 492
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare și
reziliență ar trebui să ia forma unei 
finanțări bazate pe obținerea de rezultate 
măsurate prin raportare la obiectivele de 
etapă și țintele indicate în planurile de 
redresare și reziliență aprobate. În acest 

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare, de
reziliență și de tranziție ar trebui să ia 
forma unei finanțări bazate pe obținerea de 
rezultate măsurate prin raportare la 
obiectivele de etapă și țintele cu termene 
bine definite și bazate pe știință indicate în 
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scop, sprijinul suplimentar sub formă de 
împrumut ar trebui să fie corelat cu 
atingerea unor obiective de etapă și a unor 
ținte suplimentare față de cele pentru care 
se acordă sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul nerambursabil).

planurile de redresare și reziliență 
aprobate. În acest scop, sprijinul 
suplimentar sub formă de împrumut ar 
trebui să fie corelat cu atingerea unor 
obiective de etapă și a unor ținte 
suplimentare față de cele pentru care se 
acordă sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul nerambursabil).

Or. en

Amendamentul 493
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare și 
reziliență ar trebui să ia forma unei 
finanțări bazate pe obținerea de rezultate 
măsurate prin raportare la obiectivele de 
etapă și țintele indicate în planurile de 
redresare și reziliență aprobate. În acest 
scop, sprijinul suplimentar sub formă de 
împrumut ar trebui să fie corelat cu 
atingerea unor obiective de etapă și a unor 
ținte suplimentare față de cele pentru care 
se acordă sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul nerambursabil).

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare și 
reziliență ar trebui să ia forma unei 
finanțări bazate pe obținerea de rezultate 
măsurate prin raportare la obiectivele de 
etapă și țintele clare indicate în planurile 
de redresare și reziliență aprobate. În acest 
scop, sprijinul suplimentar sub formă de 
împrumut ar trebui să fie corelat cu 
atingerea unor obiective de etapă și a unor 
ținte suplimentare față de cele pentru care 
se acordă sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul nerambursabil).

Or. en

Amendamentul 494
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Ar trebui să se formuleze cerințe 
specifice privind raportarea legată de 
buna gestiune financiară, pentru ca 
statele membre să ofere informații în 
acest sens în raportul anual de punere în 
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aplicare.

Or. en

Amendamentul 495
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Statele membre ar trebui să ofere, 
în rapoartele lor anuale de punere în 
aplicare, informații cu privire la buna 
gestiune financiară. Prin urmare, ar 
trebui formulate cerințe specifice.

Or. en

Amendamentul 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru. 
Suspendarea și anularea contribuției 
financiare ar trebui să fie posibile atunci 
când planul de redresare și reziliență nu a 
fost pus în aplicare în mod satisfăcător de 
către statul membru. Ar trebui să se 
stabilească proceduri contradictorii 
pentru a se asigura faptul că decizia 

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare și plățile. Pentru a 
se asigura previzibilitatea, statele membre 
ar trebui să poată transmite cereri de plată 
de două ori pe an.
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adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

Or. en

Amendamentul 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Comisia ar trebui 
să pună la dispoziție o prefinanțare 
reprezentând maximum 20 % din sprijinul 
total provenit din fondurile prevăzute în 
decizia de aprobare a planului de 
redresare și reziliență. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații. 
Parlamentul European și Consiliul ar 
trebui să fie informate în timp util 
înaintea inițierii unei proceduri 
contradictorii în acest sens.

Or. en
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Amendamentul 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea, 
anularea și recuperarea contribuției 
financiare ar trebui să fie posibile atunci 
când planul de redresare și reziliență nu a 
fost pus în aplicare în mod satisfăcător de 
către statul membru. Ar trebui să se 
stabilească proceduri contradictorii pentru 
a se asigura faptul că decizia adoptată de 
Comisie în legătură cu suspendarea, 
anularea și recuperarea sumelor plătite 
respectă dreptul statelor membre de a 
prezenta observații. Ar trebui stabilite 
sancțiuni pentru cazurile de fraudă sau de 
neglijență gravă în gestionarea 
contribuției financiare.

Or. en

Amendamentul 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune (32) În scopul asigurării unei bune 



AM\1211941RO.docx 267/328 PE655.953v01-00

RO

gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească, prin intermediul unui act 
delegat, norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

Or. en

Amendamentul 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii 
complete în aplicare a planului de redresare 
și reziliență de către statul membru. 
Suspendarea și anularea contribuției 
financiare ar trebui să fie posibile atunci 
când planul de redresare și reziliență nu a 
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satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

fost pus în aplicare în mod satisfăcător de 
către statul membru. Ar trebui să se 
stabilească proceduri contradictorii pentru 
a se asigura faptul că decizia adoptată de 
Comisie în legătură cu suspendarea, 
anularea și recuperarea sumelor plătite 
respectă dreptul statelor membre de a 
prezenta observații.

Or. en

Amendamentul 501
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
aibă loc imediat ce se constată că planul 
de redresare și reziliență nu a fost pus în 
aplicare în mod satisfăcător de către statul 
membru. Ar trebui să se stabilească 
proceduri contradictorii pentru a se asigura 
faptul că decizia adoptată de Comisie în 
legătură cu suspendarea, anularea și 
recuperarea sumelor plătite respectă 
dreptul statelor membre de a prezenta 
observații.

Or. en

Amendamentul 502
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
transmită cereri de plată de două ori pe an. 
Plățile ar trebui să fie achitate în tranșe și 
să se bazeze pe o evaluare pozitivă, 
realizată de Comisie, a punerii în aplicare a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. Suspendarea și anularea 
contribuției financiare ar trebui să fie 
posibile atunci când planul de redresare și 
reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

Or. en

Amendamentul 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) În cazul în care, în cadrul 
semestrului european și, în special, în 
recomandările specifice fiecărei țări, se 
identifică provocări care necesită reforme 
urgente, însă statul membru în cauză 
utilizează în mod inadecvat finanțarea 
alocată, sau în cazul în care Comisia a 
decis să suspende această finanțare din 
cauza punerii în aplicare nesatisfăcătoare 
a planurilor de redresare și reziliență ori 
în cazul unor deficiențe în ceea ce privește 
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statul de drept, acțiunile la nivel regional 
și local, inclusiv inițiativele societății 
civile care contribuie la abordarea acestor 
provocări, ar trebui să beneficieze în 
continuare de sprijinul acordat în cadrul 
mecanismului, iar finanțarea ar trebui să 
fie pusă la dispoziția autorităților 
regionale și locale și a altor părți 
interesate, inclusiv a partenerilor sociali 
și a organizațiilor societății civile.

Or. en

Amendamentul 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență. Comisiile competente ale 
Parlamentului European pot, în orice 
etapă, să audieze reprezentanții statelor
membre responsabili cu planurile de 
redresare și reziliență, precum și orice 
altă instituție și parte interesată 
competentă, pentru a discuta măsurile 
prevăzute și care trebuie adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze semestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență. Pentru punerea în aplicare a 
planurilor de redresare și de reziliență, 
statele membre pot utiliza instrumentul de 
sprijin tehnic în conformitate cu 
Regulamentul XX/YYYY [de instituire a 
instrumentului de sprijin tehnic].

Or. en

Amendamentul 506
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, în 
consultare cu partenerii sociali și cu 
organizațiile societății civile, cu privire la 
progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 



PE655.953v01-00 272/328 AM\1211941RO.docx

RO

și reziliență. punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

Or. en

Amendamentul 507
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare, de reziliență și de 
tranziție. Aceste rapoarte elaborate de 
experții independenți acreditați și auditate 
de auditori terți pot fi reflectate în 
programele naționale de reformă, care ar 
trebui să fie utilizate ca instrument pentru 
raportarea privind progresele înregistrate în 
direcția finalizării punerii în aplicare a 
planurilor de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu 
privire la progresele înregistrate în 
realizarea planului de redresare și 
reziliență. Aceste rapoarte elaborate de 
statele membre în cauză ar trebui să se 
reflecte în mod corespunzător în 
programele naționale de reformă, care ar 
trebui să fie utilizate ca instrument pentru 
raportarea privind progresele înregistrate în 

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze semestrial cu privire la 
progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
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direcția finalizării punerii în aplicare a 
planurilor de redresare și reziliență.

și reziliență.

Or. en

Amendamentul 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze semestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

Or. en

Amendamentul 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz.

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
simultan Parlamentului European și 
Consiliului, iar activitățile de comunicare 
ar trebui să fie desfășurate de Comisie, 
după caz. Comisia ar trebui să asigure 
vizibilitatea cheltuielilor din cadrul 
mecanismului, indicând fără echivoc 
faptul că proiectele sprijinite ar trebui 
identificate în mod clar drept „Inițiativa 
UE pentru redresare”. Pentru a asigura o 



PE655.953v01-00 274/328 AM\1211941RO.docx

RO

transparență deplină, beneficiarii 
potențiali, beneficiarii, participanții, 
beneficiarii finali ai instrumentelor 
financiare trebuie să fie cunoscuți. Ei 
trebuie enumerați într-un sistem de 
monitorizare digitală pentru fondurile 
UE, care urmează să fie introdus de 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz.

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz. Orice 
activități suplimentare de consultare sau 
de informare desfășurate înainte de 
adoptarea planurilor trebuie să implice 
participarea în mod egal a Consiliului și a 
Parlamentului, ca autoritate bugetară 
europeană.

Or. en

Amendamentul 512
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz.

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
simultan Parlamentului European și 
Consiliului, iar activitățile de comunicare 
ar trebui să fie desfășurate de Comisie, 
după caz. Comisia ar trebui să asigure 
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vizibilitatea cheltuielilor din cadrul 
mecanismului, indicând faptul că 
proiectele sprijinite ar trebui identificate 
în mod clar drept „Inițiativa UE pentru 
redresare”.

Or. en

Amendamentul 513
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz.

(34) În scopul asigurării transparenței și 
a responsabilității, planurile de redresare și 
reziliență adoptate de Comisie ar trebui să 
fie comunicate prompt Parlamentului 
European și Consiliului, în mod egal, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz.

Or. en

Amendamentul 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz.

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
simultan Parlamentului European și 
Consiliului, iar activitățile de comunicare 
ar trebui să fie desfășurate de Comisie, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
de Comisie ar trebui să fie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz.

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile anuale de redresare și reziliență 
adoptate de Comisie ar trebui să fie 
comunicate Parlamentului European și 
Consiliului, iar activitățile de comunicare 
ar trebui să fie desfășurate de Comisie, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Statele membre trebuie să se 
asigure că activitățile de comunicare ale 
Comisiei, în special cele privind obligația 
de a asigura vizibilitatea sprijinului oferit 
în cadrul mecanismului, sunt difuzate în 
mod corespunzător la nivelul regional și 
local adecvat, pe mai multe canale și într-
un mod nediscriminatoriu.

Or. en

Amendamentul 517
Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să fie în 
concordanță cu programele Uniunii aflate 
în curs și complementare acestora, 

(35) Obiectivele Mecanismului de 
redresare și reziliență sunt comune cu 
cele ale altor programe ale UE, ceea ce 
implică avantaje în ceea ce privește 
complementaritatea și sinergiile. Totuși, 
acest lucru crește riscul unei duble 
finanțări și al concurenței între diferite 
programe, în special având în vedere că 
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evitându-se totodată dubla finanțare a 
acelorași 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. În acest scop, 
atunci când îi transmit Comisiei planurile 
lor, statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a prezenta informațiile 
relevante privind finanțarea existentă sau 
planificată acordată de Uniune. Sprijinul 
financiar acordat în cadrul mecanismului 
ar trebui să se adauge sprijinului furnizat 
în cadrul altor fonduri și programe ale 
Uniunii, iar proiectele de reformă și de 
investiții finanțate în cadrul 
mecanismului ar trebui să poată beneficia 
de finanțare din partea altor programe și 
instrumente ale Uniunii, cu condiția ca 
acest sprijin să nu acopere aceleași 
costuri.

schema va include proiecte care sunt 
potențial eligibile în alte domenii de 
politică, precum coeziunea, 
transporturile, energia și cercetarea.

Or. en

Amendamentul 518
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament 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 asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare. În acest scop, atunci când îi 
transmit Comisiei planurile lor, statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a 

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie în concordanță 
cu programele Uniunii aflate în curs și 
complementare acestora, evitându-se 
totodată dubla finanțare a acelorași 
cheltuieli. O atenție deosebită ar trebui 
acordată riscului de suprapunere cu alte 
programe, cum ar fi Fondul pentru o 
tranziție justă sau InvestEU. În special, 
Comisia și statul membru ar trebui să 
asigure, în toate etapele procesului, o 
coordonare eficace în vederea asigurării 
consecvenței, coerenței, complementarității 
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prezenta informațiile relevante privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune. Sprijinul financiar 
acordat în cadrul mecanismului ar trebui să 
se adauge sprijinului furnizat în cadrul 
altor fonduri și programe ale Uniunii, iar 
proiectele de reformă și de investiții 
finanțate în cadrul mecanismului ar trebui 
să poată beneficia de finanțare din partea 
altor programe și instrumente ale Uniunii, 
cu condiția ca acest sprijin să nu acopere 
aceleași costuri.

și sinergiei între sursele de finanțare. În 
acest scop, atunci când îi transmit Comisiei 
planurile lor, statele membre ar trebui să 
aibă obligația de a prezenta informațiile 
relevante privind finanțarea existentă sau 
planificată acordată de Uniune. Sprijinul 
financiar acordat în cadrul mecanismului ar 
trebui să se adauge sprijinului furnizat în 
cadrul altor fonduri și programe ale 
Uniunii, iar proiectele de reformă și de 
investiții finanțate în cadrul mecanismului 
ar trebui să poată beneficia de finanțare din 
partea altor programe și instrumente ale 
Uniunii, cu condiția ca acest sprijin să nu 
acopere aceleași costuri.

Or. fr

Amendamentul 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament 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 asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare. În acest scop, atunci când îi 
transmit Comisiei planurile lor, statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a 
prezenta informațiile relevante privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune. Sprijinul financiar 
acordat în cadrul mecanismului ar trebui să 
se adauge sprijinului furnizat în cadrul 
altor fonduri și programe ale Uniunii, iar 
proiectele de reformă și de investiții 

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament 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 asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare și sprijinul tehnic primit prin 
intermediul instrumentului de sprijin 
tehnic. În acest scop, atunci când îi 
transmit Comisiei planurile lor, statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a 
prezenta informațiile relevante privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune. Sprijinul financiar 
acordat în cadrul mecanismului ar trebui să 
se adauge sprijinului furnizat în cadrul 
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finanțate în cadrul mecanismului ar trebui 
să poată beneficia de finanțare din partea 
altor programe și instrumente ale Uniunii, 
cu condiția ca acest sprijin să nu acopere 
aceleași costuri.

altor fonduri și programe ale Uniunii, iar 
proiectele de reformă și de investiții 
finanțate în cadrul mecanismului ar trebui 
să poată beneficia de finanțare din partea 
altor programe și instrumente ale Uniunii, 
cu condiția ca acest sprijin să nu acopere 
aceleași costuri.

Or. en

Amendamentul 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament 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 asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare. În acest scop, atunci când îi 
transmit Comisiei planurile lor, statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a 
prezenta informațiile relevante privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune. Sprijinul financiar 
acordat în cadrul mecanismului ar trebui să 
se adauge sprijinului furnizat în cadrul 
altor fonduri și programe ale Uniunii, iar 
proiectele de reformă și de investiții 
finanțate în cadrul mecanismului ar trebui 
să poată beneficia de finanțare din partea 
altor programe și instrumente ale Uniunii, 
cu condiția ca acest sprijin să nu acopere 
aceleași costuri.

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
precum și pentru a se evita conflictele de 
interese. Acțiunile întreprinse în temeiul 
prezentului regulament 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 asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare. În acest scop, atunci când îi 
transmit Comisiei planurile lor, statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a 
prezenta informațiile relevante privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune. Sprijinul financiar 
acordat în cadrul mecanismului ar trebui să 
se adauge sprijinului furnizat în cadrul 
altor fonduri și programe ale Uniunii, iar 
proiectele de reformă și de investiții 
finanțate în cadrul mecanismului ar trebui 
să poată beneficia de finanțare din partea 
altor programe și instrumente ale Uniunii, 
cu condiția ca acest sprijin să nu acopere 
aceleași costuri.
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Or. en

Amendamentul 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Toate sumele alocate prin 
intermediul Mecanismului de redresare și 
reziliență ar trebui să fie cheltuite în mod 
eficient, acestea având un dublu impact 
pozitiv, asupra redresării Europei în urma 
crizei și asupra tranziției Europei către o 
economie sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 522
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) În conformitate cu principiul 
responsabilității și al transparenței, 
cheltuielile din cadrul mecanismului ar 
trebui să facă obiectul unei proceduri de 
descărcare de gestiune din partea 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
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13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă, 
în special pentru statele membre. După caz, 
aceste cerințe ar trebui să includă indicatori 
cuantificabili, ca bază pentru evaluarea 
efectelor instrumentelor pe teren. Un 
tablou de bord specific ar trebui instituit 
în acest scop. Cheltuielile din cadrul 
mecanismului ar trebui să facă obiectul 
unei proceduri de descărcare de gestiune 
din partea Parlamentului European. 
Datele colectate în scopul monitorizării 
trebuie să fie defalcate în funcție de sex și 
niveluri de venit.

Or. en

Amendamentul 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren. În acest scop, ar 
trebui creat un tablou de bord dedicat, 
aliniat la tablourile de bord sociale și 
macroeconomice.

Or. en
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Amendamentul 525
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren. Datele colectate în 
scopul monitorizării trebuie să fie 
defalcate în funcție de sex.

Or. en

Amendamentul 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
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ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren. Tabloul de bord 
social ar trebui să fie unul dintre 
elementele care stau la baza evaluării.

Or. en

Amendamentul 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren. Cheltuielile din 
cadrul mecanismului ar trebui să facă 
obiectul unei proceduri de descărcare de 
gestiune.

Or. en

Amendamentul 528
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
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cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori armonizați de 
sustenabilitate, cuantificabili, ca bază 
pentru evaluarea efectelor instrumentelor 
asupra mediului, a economiei și a 
societății.

Or. en

Amendamentul 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte trimestriale privind punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament. Aceste rapoarte ar 
trebui să includă informații detaliate 
referitoare la numărul planurilor de 
redresare și reziliență aprobate și al celor 
aflate în așteptarea aprobării, la 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
planurile statelor membre în cauză în 
cadrul mecanismului, la stadiul punerii în 
aplicare a țintelor și a obiectivelor de 
etapă pentru fiecare stat membru, la 
sumele angajate pentru fiecare stat 
membru și la cele plătite integral, la 
cererile de plată făcute, la deciziile de 
plată adoptate, la suspendarea sau la 
anularea plăților, la recuperarea 
fondurilor, la destinatarii fondurilor, 
precum și toate celelalte informații 
relevante care asigură transparența și 
responsabilitatea deplină; acestea ar 
trebui să includă, de asemenea, informații 
referitoare la cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în trimestrul
precedent, defalcat pe linii bugetare, și la 
contribuția adusă de sumele colectate prin 
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intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului. În 
conformitate cu principiul 
responsabilității și al transparenței, la 
cererea Parlamentului European, 
Comisia ar trebui să participe trimestrial 
la audieri în fața Parlamentului 
European, pentru a prezenta activitățile și 
informațiile incluse în rapoartele 
trimestriale.

Or. en

Amendamentul 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport semestrial privind punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament. Acest raport ar 
trebui să includă informații referitoare la 
progresele înregistrate de statele membre în 
cadrul planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului, precum și o evaluare la 
nivelul fiecărei țări a volumului 
veniturilor care contribuie la atingerea 
țintei globale de alocare a 30 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor Uniunii în 
domeniul climei și al mediului.

Or. en
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Amendamentul 531
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului, ca parte a Rapoartelor 
financiare și de răspundere integrate și ca 
obiect al procedurii de descărcare de 
gestiune a Parlamentului European, 
inclusă în raportul de descărcare de 
gestiune al Comisiei într-un capitol 
separat.

Or. en

Amendamentul 532
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport semestrial privind punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament. Acest raport ar 
trebui să includă informații referitoare la 
progresele înregistrate de statele membre în 
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planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

cadrul planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului. Raportul ar trebui, de 
asemenea, să conțină informații privind 
progresele înregistrate în direcția 
obiectivelor de etapă, a țintelor și a 
indicatorilor corespunzători descriși în 
planul de redresare și reziliență al 
fiecărui stat membru.

Or. en

Amendamentul 533
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament, ca parte a Rapoartelor 
financiare și de răspundere integrate și ca 
obiect al procedurii de descărcare de 
gestiune a Parlamentului European. 
Acest raport ar trebui să includă informații 
referitoare la progresele înregistrate de 
statele membre în cadrul planurilor de 
redresare și reziliență aprobate; acesta ar 
trebui să includă, de asemenea, informații 
referitoare la cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare, și la 
contribuția adusă de sumele colectate prin 
intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului.
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Or. en

Amendamentul 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului. În acest sens, Comisia ar 
trebui să propună un set de indicatori 
comuni de realizare și de performanță.

Or. en

Amendamentul 535
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport semestrial privind punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament, în scopul prevenirii 
riscului de fraudă. Acest raport ar trebui 
să includă informații referitoare la 
progresele înregistrate de statele membre în 
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aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

cadrul planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

Or. fr

Amendamentul 536
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate, precum și la impactul acestora 
asupra egalității de gen; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, informații referitoare 
la cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare, și la 
contribuția adusă de sumele colectate prin 
intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului.

Or. en

Amendamentul 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport semestrial privind punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament. Acest raport ar 
trebui să includă informații referitoare la 
progresele înregistrate de statele membre în 
cadrul planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 538
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Caracterul excepțional și temporar 
al mecanismului care vizează realizarea 
reformelor structurale și a planurilor de 
reziliență și redresare într-un timp scurt 
reprezintă cea mai mare provocare. 
Parlamentul European trebuie să 
urmărească îndeaproape întregul proces 
și să asigure controlul democratic în fața 
cetățenilor. În acest sens, Parlamentul ar 
putea crea, cu caracter temporar, o 
comisie specială căreia să se atribuie 
sarcina de a furniza rapoarte cu privire la 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență.

Or. en
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Amendamentul 539
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Ar trebui să se efectueze o evaluare 
independentă, care să analizeze 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului 
instituit de prezentul regulament, eficiența 
utilizării resurselor sale și valoarea sa 
adăugată. După caz, evaluarea ar trebui să 
fie însoțită de o propunere de modificare a 
prezentului regulament. În plus, o evaluare 
ex-post independentă ar trebui să analizeze 
impactul instrumentelor pe termen lung.

(38) Ar trebui să se efectueze o evaluare 
independentă care să țină seama de 
dimensiunea de gen, în consultare cu 
organizațiile de femei din societatea civilă 
și cu experți în integrarea dimensiunii de 
gen în buget și care să analizeze 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului 
instituit de prezentul regulament, eficiența
utilizării resurselor sale și valoarea sa 
adăugată. După caz, evaluarea ar trebui să 
fie însoțită de o propunere de modificare a 
prezentului regulament. În plus, o evaluare 
ex-post independentă ar trebui să analizeze 
impactul instrumentelor pe termen lung, 
inclusiv asupra egalității de gen.

Or. en

Amendamentul 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Ar trebui să se efectueze o evaluare 
independentă, care să analizeze 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului 
instituit de prezentul regulament, eficiența 
utilizării resurselor sale și valoarea sa 
adăugată. După caz, evaluarea ar trebui să 
fie însoțită de o propunere de modificare a 
prezentului regulament. În plus, o evaluare 
ex-post independentă ar trebui să analizeze 
impactul instrumentelor pe termen lung.

(38) Ar trebui să se efectueze o evaluare 
independentă, care să analizeze 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului 
instituit de prezentul regulament, eficiența 
utilizării resurselor sale și valoarea sa 
adăugată. După caz, evaluarea ar trebui să 
fie însoțită de o propunere de modificare a 
prezentului regulament. În plus, o evaluare 
ex-post independentă ar trebui să analizeze 
impactul social, economic, regional și de 
mediu pe termen lung al mecanismului, 
incluzând date și rezultate specifice 
pentru fiecare stat membru.

Or. en
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Amendamentul 541
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Mecanismul ar trebui să fie 
disponibil pentru statele membre care au 
semnat „Rule of Law Pledge” 
(Angajamentul respectării statului de 
drept) și care se angajează să respecte 
statul de drept și valorile fundamentale 
ale Uniunii, astfel cum sunt consacrate în 
tratate.

Or. en

Amendamentul 542
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38b) Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să inițieze suspendarea 
creditelor de angajament sau a creditelor 
de plată către statele membre din cadrul 
mecanismului în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, în situația în care acestea afectează 
sau riscă să afecteze principiile bunei 
gestiuni financiare sau protecția 
intereselor financiare ale Uniunii. 
Mecanismul ar trebui să prevadă norme și 
proceduri clare pentru inițierea 
mecanismului de suspendare sau 
revocarea acestuia. În acest sens, 
procedura de inițiere a suspendării 
finanțării din cadrul mecanismului și 
plasarea ulterioară a acesteia într-o 
rezervă ar trebui blocată numai în 
condițiile în care o majoritate calificată în 
Consiliu sau o majoritate în Parlament își 
exprimă opoziția.
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Or. en

Amendamentul 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar 
la îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie 
exercitate de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea 
unui act de punere în aplicare, ar trebui 
să fie posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură 
tehnică, care să prevadă detalii referitor 
la punerea în aplicare în ceea ce privește 
termenele, indicatorii pentru obiectivele 
de etapă și ținte și accesul la datele 
subiacente. Pentru ca aranjamentele 
operaționale să poată fi în permanență 
relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de 
redresare și reziliență, ar trebui să fie 
posibil ca elementele acestor aranjamente 
tehnice să poată fi modificate de comun 
acord. Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 

eliminat
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Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului 
regulament. Aceste norme sunt prevăzute 
în Regulamentul financiar și definesc în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă și prevăd
verificări ale responsabilității actorilor 
financiari. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE vizează, de 
asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară 
și pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. 
Competențele de executare referitoare la 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act delegat.
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adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar 
la îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie 
exercitate de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea 
unui act de punere în aplicare, ar trebui 
să fie posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură 
tehnică, care să prevadă detalii referitor 
la punerea în aplicare în ceea ce privește 
termenele, indicatorii pentru obiectivele 
de etapă și ținte și accesul la datele 
subiacente. Pentru ca aranjamentele 
operaționale să poată fi în permanență 
relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de 
redresare și reziliență, ar trebui să fie 
posibil ca elementele acestor aranjamente 
tehnice să poată fi modificate de comun 
acord. Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului 
regulament. Aceste norme sunt prevăzute 
în Regulamentul financiar și definesc în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă și prevăd 
verificări ale responsabilității actorilor 
financiari. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE vizează, de 
asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară 
și pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 



PE655.953v01-00 296/328 AM\1211941RO.docx

RO

din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 545
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar 
la îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie 
exercitate de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea 
unui act de punere în aplicare, ar trebui 
să fie posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură 
tehnică, care să prevadă detalii referitor 
la punerea în aplicare în ceea ce privește 
termenele, indicatorii pentru obiectivele 
de etapă și ținte și accesul la datele 
subiacente. Pentru ca aranjamentele 
operaționale să poată fi în permanență 
relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act delegat.
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redresare și reziliență, ar trebui să fie 
posibil ca elementele acestor aranjamente 
tehnice să poată fi modificate de comun 
acord. Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului 
regulament. Aceste norme sunt prevăzute 
în Regulamentul financiar și definesc în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă și prevăd 
verificări ale responsabilității actorilor 
financiari. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE vizează, de 
asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară 
și pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
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trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei.
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 
act de punere în aplicare, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 

trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act delegat. Competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie delegată Comisiei. Este 
deosebit de important ca, în cadrul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca aceste consultări să 
se desfășoare în conformitate cu
principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții 
din statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea acțiunilor 
delegate, în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de aceasta. După adoptarea unui 
act delegat, ar trebui să fie posibil ca statul 
membru în cauză și Comisia să convină 
asupra unor aranjamente operaționale de 
natură tehnică, care să prevadă detalii 
referitor la punerea în aplicare în ceea ce 
privește termenele, indicatorii pentru 
obiectivele de etapă și ținte și accesul la 
datele subiacente. Pentru ca aranjamentele 
operaționale să poată fi în permanență 
relevante în ceea ce privește circumstanțele 
predominante în cursul punerii în aplicare a 
planului de redresare și reziliență, ar trebui 
să fie posibil ca elementele acestor 
aranjamente tehnice să poată fi modificate 
de comun acord. Normele financiare 
orizontale adoptate de Parlamentul 
European și de Consiliu în temeiul 
articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
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Uniunii. publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
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Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, 
ar trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi 
în permanență relevante în ceea ce 
privește circumstanțele predominante în 
cursul punerii în aplicare a planului de 
redresare și reziliență, ar trebui să fie 
posibil ca elementele acestor aranjamente 
tehnice să poată fi modificate de comun 
acord. Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului 
regulament. Aceste norme sunt prevăzute 
în Regulamentul financiar și definesc în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă și prevăd 
verificări ale responsabilității actorilor 
financiari. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE vizează, de 
asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară 
și pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act delegat, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Aceste 
aranjamente, precum și alegerea 
obiectivelor de etapă și a țintelor 
relevante, trebuie să permită includerea în 
planurile de redresare și reziliență a 
investițiilor în infrastructură, pentru care 
pot fi necesare, având în vedere 
dimensiunea și complexitatea inerente, 
perioade mai lungi de execuție, care 
depășesc orizontul de timp prevăzut de 
regulament.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en
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Amendamentul 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar 
la îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie 
exercitate de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea 
unui act de punere în aplicare, ar trebui să 
fie posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre, contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată și 
transferul bugetar care le însoțește ar 
trebui să fie stabilite într-un act legislativ 
care urmează să fie adoptat de 
Parlamentul European și de Consiliu. 
După adoptarea acestuia, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
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execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

(39) Planurile anuale de redresare și 
reziliență care urmează să fie puse în 
aplicare de statele membre și contribuția 
financiară corespunzătoare care le este 
alocată ar trebui să fie stabilite de Comisie 
printr-un act de punere în aplicare, după 
decizia Parlamentului European și a 
Consiliului referitoare la actul delegat 
privind impactul planurilor naționale de 
redresare asupra obiectivelor și a 
strategiilor globale prevăzute de Strategia 
anuală a Uniunii privind creșterea 
durabilă și asupra bugetului UE. În 
vederea asigurării unor condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
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182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
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normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 550
Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
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Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii. Din cele de mai sus rezultă că nu 
ar trebui să se acorde niciun sprijin 
financiar disponibil în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență 
statelor membre în care există o deficiență 
generalizată în ceea ce privește statul de 
drept.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 

(39) Planurile anuale de redresare și 
reziliență care urmează să fie puse în 
aplicare de statele membre și contribuția 
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corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 

financiară corespunzătoare care le este 
alocată ar trebui să fie stabilite de Comisie 
printr-un act de punere în aplicare, după 
decizia Parlamentului European și a 
Consiliului referitoare la actul delegat 
privind impactul planurilor naționale de 
redresare asupra obiectivelor și a 
strategiilor globale prevăzute de Strategia 
anuală a Uniunii privind creșterea 
durabilă și asupra bugetului UE. În 
vederea asigurării unor condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare și competențele delegate 
referitoare la adoptarea planurilor de 
redresare și reziliență și la plata sprijinului 
financiar la îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor relevante ar trebui să fie 
exercitate de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/201113 și cu 
articolul 290 din TFUE. După adoptarea 
unui act de punere în aplicare, ar trebui să 
fie posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
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Uniunii. cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
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aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord.
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept, controlul și echilibrul democratic, 
sistemele judiciare eficiente și 
independente, pluralismul și libertatea 
mass-mediei reprezintă condiții prealabile 
esențiale pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii, precum și pentru combaterea 
corupției.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en
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Amendamentul 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
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publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept, controlul și echilibrul democratic, 
sistemele judiciare eficiente și 
independente, pluralismul și libertatea 
mass-mediei reprezintă condiții prealabile 
esențiale pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii, precum și pentru combaterea 
corupției.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 554
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare, de reziliență și de 
tranziție și la plata sprijinului financiar la 
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obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 
act de punere în aplicare, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii de sustenabilitate pentru 
obiectivele de etapă și ținte cu termene
bine definite și bazate pe știință și accesul 
la datele subiacente. Pentru ca 
aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare, 
de reziliență și de tranziție, ar trebui să fie 
posibil ca elementele acestor aranjamente 
tehnice să poată fi modificate de comun 
acord. Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 
Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și definesc în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă și prevăd
verificări ale responsabilității actorilor 
financiari. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE vizează, de 
asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
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normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 
act de punere în aplicare, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie adoptate de Consiliu și de 
Parlamentul European printr-un act 
delegat, la propunerea Comisiei. 
Competențele referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act delegat, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
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poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie adoptate de Consiliu printr-o 
decizie de punere în aplicare, la 
propunerea Comisiei. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
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regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, ar 
trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Competențele de executare 
referitoare la adoptarea planurilor de 
redresare și reziliență și la plata sprijinului 
financiar la îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor relevante ar trebui să fie 
exercitate de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unei 
decizii de punere în aplicare, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, 
ar trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act delegat. În vederea asigurării unor 
condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
să i se confere Comisiei competențe de 
adoptare a actelor delegate. Competența 
de a adopta acte referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitată de Comisie în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE). După adoptarea unui act delegat, 
ar trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
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și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 558
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act delegat. În vederea asigurării unor 
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asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, 
ar trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe delegate Comisiei. 
Competențele delegate referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea unor obiective de etapă și a 
unor ținte clare ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta. După adoptarea unui 
act delegat, ar trebui să fie posibil ca statul 
membru în cauză și Comisia să convină 
asupra unor aranjamente operaționale de 
natură tehnică, care să prevadă detalii 
referitor la punerea în aplicare în ceea ce 
privește termenele, indicatorii pentru 
obiective de etapă și ținte clare și accesul 
la datele subiacente. Pentru ca 
aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________
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13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite competențe 
de executare Comisiei. Competențele de 
executare referitoare la adoptarea 
planurilor de redresare și reziliență și la 
plata sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie exercitate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta13. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, 
ar trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act delegat. În vederea asigurării unor 
condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe delegate Comisiei. 
Competențele delegate referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 
act delegat, ar trebui să fie posibil ca statul 
membru în cauză și Comisia să convină 
asupra unor aranjamente operaționale de 
natură tehnică, care să prevadă detalii 
referitor la punerea în aplicare în ceea ce 
privește termenele, indicatorii pentru 
obiectivele de etapă și ținte și accesul la 
datele subiacente. Pentru ca aranjamentele 
operaționale să poată fi în permanență 
relevante în ceea ce privește circumstanțele 
predominante în cursul punerii în aplicare a 
planului de redresare și reziliență, ar trebui 
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și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

să fie posibil ca elementele acestor 
aranjamente tehnice să poată fi modificate 
de comun acord. Normele financiare 
orizontale adoptate de Parlamentul 
European și de Consiliu în temeiul 
articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

__________________ __________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Pentru o redresare economică 
rapidă, asistența ar trebui să fie pusă la 
dispoziție cât mai rapid și mai eficient 
posibil. Statele membre și instituțiile 
Uniunii implicate în procesul decizional 
ar trebui să facă tot posibilul pentru a 
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reduce timpul de prelucrare și pentru a 
simplifica procedurile, astfel încât să se 
asigure adoptarea fără sincope și rapidă a 
deciziilor privind mobilizarea 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Mecanismul este un program-
cheie al instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene, ca parte a cadrului 
financiar multianual revizuit. Cheltuielile 
din cadrul mecanismului trebuie să facă 
obiectul unei proceduri de descărcare de 
gestiune din partea Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 562
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Cheltuielile din cadrul 
mecanismului ar trebui să facă obiectul 
unei proceduri speciale de descărcare de 
gestiune care ar trebui să verifice dacă 
punerea în aplicare a fost efectuată în 
conformitate cu normele relevante, 
inclusiv cu principiile bunei gestiuni 
financiare.

Or. en

Amendamentul 563
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes



AM\1211941RO.docx 321/328 PE655.953v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului15, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului16 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului17, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, dacă este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv verificări și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1939, Parchetul European (EPPO) 
poate ancheta și trimite în judecată cazuri 
de fraudă și alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede în Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului18. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene, asigurându-se totodată 
că orice parte terță implicată în executarea 
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente Comisiei, OLAF, EPPO și 

(40) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului15, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului16 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului17, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, dacă este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv verificări și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1939, Parchetul European (EPPO) 
poate ancheta și trimite în judecată cazuri 
de fraudă și alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede în Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului18. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
raporteze orice suspiciune privind 
existența unor nereguli sau fraude și să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene, asigurându-se totodată 
că orice parte terță implicată în executarea 
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
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Curții de Conturi Europene. echivalente Comisiei, OLAF, EPPO și 
Curții de Conturi Europene. Pentru 
depistarea și raportarea neregulilor și a 
fraudelor, Comisia are la dispoziție 
instrumente informatice care trebuie să 
fie utilizate de beneficiarii sprijinului 
acordat în cadrul mecanismului.

__________________ __________________

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

15 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

15 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

16 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

16 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

17 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Or. en
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Amendamentul 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului15, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului16 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului17, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, dacă este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv verificări și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1939, Parchetul European (EPPO) 
poate ancheta și trimite în judecată cazuri 
de fraudă și alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede în Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului18. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene, asigurându-se totodată 

(40) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului15, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului16 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului17, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, dacă este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv verificări și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1939, Parchetul European (EPPO) 
poate ancheta și trimite în judecată cazuri 
de fraudă și alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede în Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului18. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene, asigurându-se totodată 
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că orice parte terță implicată în executarea 
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente Comisiei, OLAF, EPPO și 
Curții de Conturi Europene.

că orice parte terță implicată în executarea 
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente Comisiei, OLAF, EPPO și 
Curții de Conturi Europene. Țările care 
participă la activitățile EPPO primesc o 
prefinanțare suplimentară de 5 % din 
sumele alocate planurilor lor naționale de 
redresare și reziliență.

__________________ __________________

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

15 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

15 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

16 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

16 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

17 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Or. en
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Amendamentul 565
Marc Angel

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului15, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului16 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului17, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, dacă este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv verificări și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1939, Parchetul European (EPPO) 
poate ancheta și trimite în judecată cazuri 
de fraudă și alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, astfel cum 
se prevede în Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului18. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
Conturi Europene, asigurându-se totodată 
că orice parte terță implicată în executarea 

(40) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului15, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului16 și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului17, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
cazurilor de fraudă, precum și a situațiilor 
de nerespectare a principiului statului de 
drept, recuperarea fondurilor pierdute, 
plătite în mod necuvenit sau utilizate 
incorect și, dacă este cazul, impunerea de 
sancțiuni administrative. În special, în 
conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul 
(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
poate efectua investigații administrative, 
inclusiv verificări și inspecții la fața 
locului, pentru a stabili dacă a avut loc o 
fraudă, un act de corupție sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii. În conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul 
European (EPPO) poate ancheta și trimite 
în judecată cazuri de fraudă și alte 
infracțiuni care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, astfel cum se 
prevede în Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului18. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de 
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fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente Comisiei, OLAF, EPPO și 
Curții de Conturi Europene.

Conturi Europene, asigurându-se totodată 
că orice parte terță implicată în executarea 
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente Comisiei, OLAF, EPPO și 
Curții de Conturi Europene.

__________________ __________________

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

15 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

15 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

16 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

16 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

17 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

18 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendamentul 566
Markus Ferber, Siegfried Mureșan
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Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Scala fără precedent a 
Mecanismului de redresare și reziliență 
garantează cel mai mare grad de control 
în interesul contribuabililor din Uniune. 
Prin urmare, se aplică procedura 
bugetară a Uniunii. Auditul situațiilor 
contabile ar trebui să fie efectuat de către 
Curtea de Conturi Europeană. Bugetul 
global face obiectul procedurii de 
descărcare de gestiune.

Or. en

Amendamentul 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Dat fiind faptul că obiectivele 
prezentului regulament nu pot fi realizate 
în mod satisfăcător de către statele 
membre la nivel individual, dar pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv.

(41) Parlamentul așteaptă cu interes 
evaluarea conformității Mecanismului de 
redresare și reziliență cu principiul 
subsidiarității și al proporționalității, astfel 
cum sunt prevăzute la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Planurile trebuie să sprijine 
cooperarea la nivel european și să aducă 
beneficii suplimentare mai multor state 
membre, în măsura posibilului, și, după 
caz, măsurile care se bazează pe 
cooperarea mai multor state membre ar 
trebui evaluate în mod favorabil.

Or. en

Amendamentul 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 41 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41b) Logica pe care se întemeiază 
prezentul regulament marchează un pas 
semnificativ către o Uniune din ce în ce 
mai integrată. Prin urmare, Parlamentul 
European trebuie să primească revizuiri și 
actualizări periodice privind funcționarea 
programului, pentru a le prezenta cu 
ocazia discuțiilor din cadrul Conferinței 
privind viitorul Europei și, în general, a 
discuțiilor despre viitorul Uniunii.

Or. en
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