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Amendamentul 570
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Mecanismul 
de redresare și reziliență („mecanismul”).

Prezentul regulament instituie Mecanismul 
de redresare și reziliență („mecanismul”) 
ca instrument temporar menit să abordeze 
efectele negative și consecințele 
pandemiei de COVID-19 în Uniune.

Or. en

Amendamentul 571
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Mecanismul 
de redresare și reziliență („mecanismul”).

Prezentul regulament instituie Mecanismul 
temporar de redresare și reziliență 
(„mecanismul”).

Or. en

Amendamentul 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „contribuție financiară” înseamnă 
sprijinul financiar nerambursabil disponibil 
pentru alocare sau alocat statelor membre 
în cadrul mecanismului și

2. „contribuție financiară” înseamnă 
sprijinul financiar nerambursabil disponibil 
pentru alocare sau alocat statelor membre 
în cadrul mecanismului; „împrumut” 
înseamnă o linie de credit nereînnoibilă 
disponibilă pentru alocare sau alocată 
statelor membre în cadrul mecanismului 
și

Or. en
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Amendamentul 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „semestrul european pentru 
coordonarea politicilor economice” 
(denumit în continuare „semestrul 
european”) înseamnă procesul prevăzut 
la articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97 al Consiliului din 7 iulie 199720

.

eliminat

__________________
20 Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
consolidarea supravegherii pozițiilor 
bugetare și supravegherea și coordonarea 
politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „semestrul european pentru 
coordonarea politicilor economice” 
(denumit în continuare „semestrul 
european”) înseamnă procesul prevăzut la 
articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 
1466/97 al Consiliului din 7 iulie 199720.

3. „semestrul european pentru 
coordonarea politicilor de dezvoltare 
durabilă” (denumit în continuare 
„semestrul european”) înseamnă procesul 
prevăzut la articolul 2-a din Regulamentul 
(CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 
7 iulie 199720 și cadrul pentru facilitarea 
punerii în aplicare a Pactului verde 
european, a Pilonului european al 
drepturilor sociale și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și este adaptat la 
necesitățile de politici pentru a răspunde 
crizei actuale și provocărilor viitoare 
descrise, printre altele, în Comunicarea 
Comisiei „Strategia anuală pentru 2020 
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privind creșterea durabilă20a” și în 
Pachetul de primăvară și de vară al 
semestrului european pentru 2020.

__________________ __________________
20 Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
consolidarea supravegherii pozițiilor 
bugetare și supravegherea și coordonarea 
politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997, 
p. 1).

20 Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
consolidarea supravegherii pozițiilor 
bugetare și supravegherea și coordonarea 
politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997, 
p. 1).
20a Comunicarea Comisiei 
COM/2019/0650 din 17 decembrie 2019.

Or. en

Amendamentul 575
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „valoare adăugată europeană” în 
sensul prezentului regulament înseamnă 
valoarea ce rezultă din intervenția 
Uniunii, care depășește valoarea (aceasta 
poate rezulta din diferiți factori, de 
exemplu câștiguri ca urmare a unei mai 
bune coordonări, securitatea juridică, o 
mai mare eficacitate sau 
complementaritate) ce ar fi fost obținută 
dacă ar fi fost creată de statele membre la 
nivel individual;

Or. en

Amendamentul 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „plan național de redresare și 
reziliență” (denumit în continuare 
„planul național”) înseamnă planul pe 
patru ani, format din măsuri individuale 
de reformă și investiții, care trebuie să fie 
elaborat și prezentat de fiecare stat 
membru în scopul alocării sprijinului 
financiar pentru statele membre în cadrul 
mecanismului;

Or. en

Amendamentul 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „plan național de redresare și 
reziliență” înseamnă planul pe patru ani, 
format din măsuri individuale de reformă 
și investiții, care trebuie să fie elaborat și 
prezentat de fiecare stat membru în scopul 
alocării sprijinului financiar pentru 
statele membre în cadrul mecanismului;

Or. en

Amendamentul 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „autonomia strategică” este 
definită în legătură cu activitățile eligibile 
pentru finanțare în cadrul componentei 
de politică europeană de investiții 
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strategice conform articolului 7 
alineatul (5) din Regulamentul .../... [noul 
Regulament privind InvestEU];

Or. en

Amendamentul 579
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Luis Garicano, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „obiectiv de etapă” este un obiectiv de 
politică măsurabil și verificabil în mod 
obiectiv, pe care un stat membru se 
angajează să îl îndeplinească pe deplin 
într-o manieră obligatorie din punct de 
vedere juridic; realizarea unui obiectiv de 
etapă este o condiție prealabilă pentru 
plata unei tranșe;

Or. en

Amendamentul 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „reziliență economică și socială” 
înseamnă capacitatea de a face față 
șocurilor economice și de a realiza 
schimbări structurale pe termen lung într-
o manieră echitabilă și incluzivă, pentru a 
consolida calitatea vieții și bunăstarea 
tuturor;

Or. en

Amendamentul 581
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „adiționalitate”, în sensul 
prezentului regulament, înseamnă 
îndeplinirea cerinței de adiționalitate 
prevăzută la [articolul 209 alineatul (2) 
litera (b)] din [Regulamentul financiar] 
și, dacă este cazul, maximizarea 
investițiilor private în conformitate cu 
[articolul 209 alineatul (2) litera (d)] din 
[Regulamentul financiar];

Or. en

Amendamentul 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „respectarea principiului de «a nu 
prejudicia în mod semnificativ»” 
înseamnă abținerea de la a sprijini sau a 
desfășura activități economice care 
prejudiciază în mod semnificativ 
obiectivele de mediu în conformitate cu 
dispozițiile articolului 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 
(Regulamentul privind taxonomia);

Or. en

Amendamentul 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. „garanții minime” înseamnă 
procedurile definite la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 
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[Regulamentul privind taxonomia];
Or. en

Amendamentul 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. „obiectivele Uniunii în domeniul 
climei și al mediului” înseamnă 
obiectivele și țintele Uniunii în domeniul 
climei, prevăzute în Regulamentul (UE) 
.../... [Legea europeană a climei] și 
obiectivele și țintele Uniunii în domeniul 
mediului, prevăzute în cel mai recent 
program de acțiune pentru mediu 
disponibil;

Or. en

Amendamentul 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3e. „reziliență” înseamnă capacitatea 
de a face față șocurilor societale, 
economice și de mediu și schimbărilor 
structurale persistente într-un mod 
sustenabil, astfel încât să se păstreze 
bunăstarea societății într-o manieră 
incluzivă din punct de vedere social și 
fără a compromite moștenirea pentru 
generațiile viitoare;

Or. en

Amendamentul 586
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și cea digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare. Planurile de 
redresare și reziliență concepute de statele 
membre se concentrează în special pe 
următoarele domenii de politică:
(a) reforme structurale și proiecte 
care îmbunătățesc competitivitatea și 
reziliența economice pe termen lung ale 
statului membru în cauză, inclusiv 
dezvoltarea unei infrastructuri medicale 
moderne, diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare, soluții pentru asigurarea 
continuității activității și a serviciilor, în 
special în sprijinul întreprinderilor mici și 
mijlocii, măsuri de prevenire a crizelor și 
de pregătire pentru crize, reforme ale 
administrației în vederea reducerii la 
minimum a sarcinii administrative, 
inițiative de perfecționare și recalificare; 
(b) măsuri de sprijin pentru tranziția 
către o economie digitală, inclusiv 
dezvoltarea infrastructurii digitale, a 
infrastructurii 5G, digitalizarea societății 
și a administrației, accesul la munca 
digitală, promovarea competențelor 
digitale și a cercetării, capacități de 
stocare a datelor și de schimb de date, 
cercetare și dezvoltare în domeniul 
conducerii autonome și al inteligenței 
artificiale;
(c) măsuri de sprijin pentru 
decarbonizarea pe termen lung a 
economiei și pentru tranziția către o 
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economie circulară, inclusiv dezvoltarea 
unei infrastructuri de transport moderne 
și sustenabile, în special implementarea 
unei infrastructuri transfrontaliere 
sustenabile pentru electromobilitate și 
hidrogen, evoluția combustibililor 
alternativi pentru toate modurile de 
transport și dezvoltarea infrastructurii 
pentru stocarea și distribuția energiei 
sustenabile; soluții moderne de încălzire 
și răcire, rețele de electricitate, gaz și 
hidrogen descentralizate, clădiri de înaltă 
eficiență, dezvoltarea proceselor 
industriale neutre din punctul de vedere 
al emisiilor de carbon.

Statele membre trebuie să cheltuiască 
50 % din toate cheltuielile din cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
pentru măsuri legate de literele (a)-(c) din 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu:

(a) convergența și coeziunea 
economice, sociale și teritoriale în sens 
ascendent;
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(b)  atenuarea impactului social și 
economic al crizei provocate de pandemia 
de COVID-19;
(c) tranziția verde către o economie 
neutră din punctul de vedere al emisiilor 
de carbon cel târziu până în 2050, în 
conformitate cu Pactul verde european, 
Acordul de la Paris și obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU, protejând 
totodată lucrătorii care pot fi afectați de 
tranziție;
(d) tranziția digitală, protejând 
totodată lucrătorii care pot fi afectați de 
tranziție;
(e) promovarea politicilor sociale, a 
drepturilor sociale și a protecției sociale 
în conformitate cu Pilonul european al 
drepturilor sociale și obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU, inclusiv 
consolidarea sistemelor de sănătate 
publică, a infrastructurilor sociale și a 
serviciilor sociale, în special pentru tineri, 
copii și grupurile vulnerabile, sporirea 
rezilienței instituționale și administrative 
și a capacității de reacție în situații de 
criză, promovarea locuințelor sustenabile 
pentru toți, combaterea sărăciei 
energetice, păstrarea locurilor de muncă, 
crearea unor locuri de muncă de înaltă 
calitate și combaterea sărăciei 
persoanelor încadrate în muncă;
(f)  promovarea egalității de gen, a 
egalității de șanse și a incluziunii;
(g) educația și competențele, inclusiv 
formarea, recalificarea și perfecționarea;
(h) cercetarea și inovarea;
(i) competitivitatea, reziliența și 
productivitatea;
(j) facilitarea investițiilor sustenabile 
în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
2020/852 al Parlamentului European și al 
Consiliului [taxonomia UE];
(k) promovarea creșterii echitabile, 
incluzive și sustenabile.

Or. en
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Amendamentul 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la următoarele 
domenii de politică europene prioritare, 
care trebuie să fie urmate în cadrul 
planurilor naționale de redresare și 
reziliență:

(1) transformarea ecologică în 
vederea realizării obiectivelor Uniunii în 
domeniul climei și al mediului;
(2) tranziția digitală deschisă, inclusiv 
perfecționarea digitală a societăților 
noastre;
(3) îmbunătățirea rezilienței sociale, 
economice și instituționale și a pregătirii 
pentru situații de criză.
În anexa IIIa la prezentul regulament 
sunt prezentate orientări fără caracter 
obligatoriu cu privire la măsurile de 
reformă și investiții care intră sub 
incidența acestor trei domenii de politică 
europene prioritare. În plus, sfera de 
aplicare a mecanismului poate să se 
refere la prioritățile naționale în materie 
de politici, în domenii ce au legătură cu 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
sănătatea, productivitatea, educația și 
competențele, cercetarea și inovarea, 
creșterea inteligentă, durabilă, echilibrată 
din punctul de vedere al genului și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
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investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament asigură o abordare integrată 
pentru redresarea eficace și uniformă a 
Uniunii și se referă la următoarele 
domenii de politică europene prioritare:

- tranziția verde, în contextul Pactului 
verde, al obiectivelor actualizate ale 
Uniunii în domeniul climei pentru 2030 și 
al obiectivului UE de realizare a 
neutralității climatice până în 2050, 
respectând totodată principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”;
- transformarea digitală, în contextul 
Agendei digitale;
- coeziunea economică, productivitatea și 
competitivitatea, în contextul Strategiei 
industriale și al Strategiei pentru IMM-
uri;
- coeziunea socială, în contextul Pilonului 
european al drepturilor sociale;
- reziliența instituțională, în vederea 
creșterii capacității de reacție la crize;
- politicile pentru Next Generation EU, în 
contextul Agendei pentru competențe în 
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Europa, al Garanției pentru tineret și al 
Garanției europene pentru copii.

Or. en

Amendamentul 590
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la următoarele 
domenii de politică cheie:

- convergența economică și coeziunea 
socială în cadrul UE, în conformitate cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU și cu Pilonul european al 
drepturilor sociale;
- tranziția verde în conformitate cu 
obiectivele Pactului verde european și ale 
Acordului de la Paris, protejând totodată 
lucrătorii care pot fi afectați de astfel de 
tranziții productive;
- transformarea digitală, ținând seama de 
Agenda digitală;
- reziliența economică, în vederea 
promovării cercetării și a inovării, a 
locurilor de muncă de calitate și a 
investițiilor sustenabile.

Or. en

Amendamentul 591
Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la șapte domenii de 
politică principale:

Or. fr

Amendamentul 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și cea digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
cultura, educația și competențele, 
cercetarea și inovarea, creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, protecția 
socială, locurile de muncă de înaltă 
calitate și investițiile, egalitatea de gen, 
precum și la incluziunea persoanelor cu 
dizabilități, stabilitatea sistemelor 
financiare, dialogul social și consolidarea 
sistemelor democratice, inclusiv sistemele 
judiciare eficiente și independente, 
precum și pluralismul și libertatea mass-
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mediei.
Or. en

Amendamentul 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și cea digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
cultura, educația și competențele, 
cercetarea și inovarea, creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, protecția 
socială, locurile de muncă de înaltă 
calitate și investițiile, egalitatea de gen, 
precum și la incluziunea persoanelor cu 
dizabilități, stabilitatea sistemelor 
financiare, dialogul social și consolidarea 
sistemelor democratice, inclusiv sistemele 
judiciare eficiente și independente, 
precum și pluralismul și libertatea mass-
mediei.

Or. en

Amendamentul 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și cea digitală, sănătatea, 

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

și ale Strategiei pentru IMM-uri, precum 
și de necesitatea de a consolida 
funcționarea și reziliența lanțurilor de 
producție, cu sănătatea, competitivitatea, 
reziliența, productivitatea, educația și 
competențele, cercetarea și inovarea, 
creșterea inteligentă și favorabilă 
incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare. De asemenea, sfera 
de aplicare promovează o economie 
sustenabilă, cu trimitere în special la 
Strategia „De la fermă la consumator” și 
la Strategia UE în domeniul 
biodiversității.

Or. en

Amendamentul 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și cea digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare. Numai investițiile 
care au un impact pozitiv de durată 
asupra productivității statului membru în 
cauză și asupra UE sunt eligibile pentru 
finanțare prin acest mecanism.

Or. en

Amendamentul 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 598
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 600
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 603
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au o valoare adăugată 
europeană clară legată de piața unică, de 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
IMM-uri, tranziția verde și cea digitală, 
sănătatea, competitivitatea, reziliența, 
productivitatea, educația și competențele, 
cercetarea și inovarea, creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locurile 
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sistemelor financiare. de muncă și investițiile, precum și la 
stabilitatea sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 604
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la șase domenii de 
politică principale: - tranziția verde, 
ținând seama de obiectivele Pactului 
verde, de noile obiective ale Uniunii 
pentru 2030 și de realizarea neutralității 
climatice în conformitate cu obiectivul 
Uniunii stabilit în [Legea climei].

Or. en

Amendamentul 605
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
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

investițiile, infrastructura tangibilă și 
intangibilă, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 609
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PE657.420v01-00 26/285 AM\1213689RO.docx

RO

sistemelor financiare. sistemelor financiare.
Or. en

Amendamentul 610
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- coeziunea economică, 
productivitatea și competitivitatea, ținând 
seama de obiectivele Strategiei industriale 
și ale Strategiei pentru IMM-uri, precum 
și de necesitatea de a consolida 
funcționarea și reziliența lanțurilor de 
producție, promovând, de asemenea, 
orientarea spre export a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii din UE;

Or. en

Amendamentul 615
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- coeziunea teritorială, ținând 
seama de diferitele categorii de regiuni 
definite de Regulamentul de stabilire a 
unor dispoziții comune privind [...] 
[RDC], prin favorizarea regiunilor cel 
mai puțin dezvoltate;

Or. fr

Amendamentul 616
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tranziția digitală reflectă pe deplin 
experiențele în domeniul tehnologiei 
informației și comunicațiilor (TIC) în 
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timpul pandemiei, în special în domeniul 
asistenței medicale și al școlarizări;. 

Or. en

Amendamentul 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tranziția verde justă, ținând seama 
de obiectivele Pactului verde; 
(Termenul „tranziție verde justă” 
înlocuiește termenul „tranziție verde” în 
întregul text.)

Or. en

Amendamentul 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- coeziunea socială și teritorială, 
ținând seama de obiectivele Pilonului 
european al drepturilor sociale, ale 
Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, 
dialogul social și consolidarea sistemelor 
democratice; 
(Termenul „coeziune socială și teritorială” 
înlocuiește termenul „coeziune socială” în 
întregul text.)

Or. en

Amendamentul 619
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de redresare și reziliență 
instituit de prezentul regulament nu se 
aplică pentru:
1. investițiile legate de producția, 
prelucrarea, transportul, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili;
2. dezafectarea, exploatarea, 
adaptarea sau construirea de centrale 
nucleare;
3. investițiile destinate reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului;
4.  vehiculele echipate cu motoare cu 
ardere internă;
5. extinderea capacităților în 
domeniul aviației;
6. extinderea autostrăzilor;
7. nave maritime care utilizează GNL 
și motorină, cu excepția investițiilor în 
reabilitarea navelor existente, cu scopul 
de a îmbunătăți considerabil eficiența 
energetică a acestora și de a reduce 
emisiile de GES;
8. infrastructură de transporturi care 
utilizează gaze fosile (GNL/GNC).

Or. en

Amendamentul 620
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, 
până la 31 decembrie 2020, un act delegat 
pentru a completa prezentul regulament 
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prin dezvoltarea unor orientări referitoare 
la principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, definit la 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, la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile (taxonomia UE). 
Pentru aceste orientări, Comisia utilizează 
criteriile stabilite în taxonomia UE ori de 
câte ori este posibil. Planurile naționale 
de reziliență și redresare sunt conforme 
cu aceste orientări.

Or. en

Amendamentul 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planurile de redresare și reziliență 
respectă următoarele cerințe: - cel puțin 
40 % din cuantumul planului de 
redresare și reziliență contribuie la 
tranziția verde justă;
- cel puțin 20 % din cuantumul planului 
de redresare și reziliență contribuie la 
transformarea digitală;
- cel puțin 30 % din cuantumul planului 
de redresare și reziliență contribuie la 
coeziunea socială și teritorială;
- cel puțin 10 % din cuantumul planului 
de redresare și reziliență contribuie la 
Next Generation EU.

Or. en

Amendamentul 622
José Gusmão
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea prezentului regulament se face 
cu respectarea deplină a articolului 152 
din TFUE, iar planurile naționale de 
redresare și reziliență emise în temeiul 
prezentului regulament respectă practicile 
și sistemele naționale de formare a 
salariilor. Prezentul regulament ține cont 
de articolul 28 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și, în 
consecință, nu aduce atingere dreptului 
de a negocia, de a încheia sau de a pune 
în aplicare contracte colective sau de a 
desfășura acțiuni sindicale în 
conformitate cu legislațiile și practicile 
naționale.

Or. en

Amendamentul 623
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul nu sprijină, în mod direct 
sau indirect, investițiile legate de 
producția, prelucrarea, distribuția, 
depozitarea, transportul sau arderea 
combustibililor fosili.

Or. en

Amendamentul 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, 
până la 31 decembrie 2020, un act delegat 
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pentru a completa prezentul regulament 
prin dezvoltarea unor orientări referitoare 
la principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, definit la 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, la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile (taxonomia UE). 
Comisia utilizează criteriile stabilite în 
taxonomia UE ori de câte ori este posibil. 
Planurile naționale de reziliență și 
redresare sunt conforme cu aceste 
orientări.

Or. en

Amendamentul 625
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Excludere din domeniul de aplicare

Cheltuielile pentru consum și finanțarea 
cheltuielilor bugetare curente obișnuite 
nu sunt eligibile pentru finanțare din 
cadrul acestui mecanism.

Or. en

Amendamentul 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a 
îmbunătăți calitatea vieții oamenilor pe 
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a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

termen scurt, mediu și lung prin 
contribuția la abordarea provocărilor 
aferente celor șase domenii de politică 
menționate la articolul 3, promovând în 
acest mod coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin îmbunătățirea 
capacității de reziliență socială și 
economică și de adaptare a statelor 
membre, prin atenuarea impactului social 
și economic al crizei, prin sprijinirea 
tranziției verzi juste și a celei digitale, 
contribuind la restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă de 
înaltă calitate în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, la promovarea 
creșterii durabile și la consolidarea 
infrastructurilor sociale într-o manieră 
echitabilă și incluzivă. Ar trebui acordată 
o atenție deosebită interacțiunii și 
interconexiunilor dintre cele șase domenii 
de politică identificate la articolul 3 și 
modului de a asigura o abordare globală 
și coerentă, pentru a spori bunăstarea în 
general.

Or. en

Amendamentul 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin concentrarea asupra 
domeniilor de politică europene prioritare 
și vizând, astfel, îmbunătățirea rezilienței, 
a capacității de adaptare și de pregătire 
pentru crize a statelor membre, prin 
atenuarea impactului social, de gen și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
transformării ecologice în vederea 
realizării obiectivelor Uniunii în domeniul 
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pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

climei și al mediului, inclusiv a 
obiectivului Uniunii și a obiectivului 
național în domeniul climei pentru 2030, 
precum și a tranziției digitale deschise, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere durabilă al 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, la 
asigurarea transformării într-o economie 
a îngrijirii, la protejarea nivelurilor 
investițiilor publice și la promovarea 
creșterii durabile, echilibrate din punctul 
de vedere al genului.

Or. en

Amendamentul 628
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii și tranziția ecologică prin 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, prin atenuarea 
impactului social și economic al crizei și 
prin sprijinirea tranziției verzi și a celei 
digitale, contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile, a unui nivel ridicat de 
protecție a mediului și a obiectivelor UE 
în domeniul climei, astfel cum se prevede 
în Regulamentul de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 (Legea europeană a climei).

Or. en
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Amendamentul 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre 
și prin contribuția la autonomia strategică 
a Uniunii, prin atenuarea impactului social 
și economic al crizei, în special prin 
punerea în aplicare a Pilonului european 
al drepturilor sociale, precum și prin 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
în special pentru realizarea obiectivelor 
actualizate ale Uniunii în domeniul climei 
pentru 2030 și a obiectivului UE de 
realizare a neutralității climatice până în 
2050, contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 630
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității 
de reziliență și de adaptare a statelor 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a facilita 
domeniile de politică menționate la 
articolul 3, promovând astfel convergența 
și coeziunea economice, sociale și 
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membre, prin atenuarea impactului social 
și economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

teritoriale în sens ascendent ale Uniunii, 
combătând inegalitățile și excluziunea 
socială, îmbunătățind capacitatea de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
atenuând impactul social și economic al 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19, sprijinind tranziția verde și cea 
digitală, protejând totodată lucrătorii 
asupra cărora tranziția ar putea avea un 
impact negativ, contribuind la restabilirea 
potențialului de creștere durabilă al 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii echitabile, incluzive și durabile.

Or. en

Amendamentul 631
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre 
și prin contribuția la autonomia strategică 
a Uniunii, prin atenuarea impactului social 
și economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției către realizarea obiectivelor în 
domeniul mediului și al climei ale 
Pactului verde european, inclusiv a 
obiectivului UE de realizare a neutralității 
climatice până în 2050, precum și a 
tranziției digitale, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en
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Amendamentul 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social, economic 
și demografic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi, a celei digitale și a celei 
demografice sustenabile, contribuind 
astfel la restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii și la 
garantarea convergenței acestora, la 
încurajarea creării de locuri de muncă în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 și la promovarea creșterii 
socioeconomice durabile pe termen lung, 
susținută de îmbunătățiri ale 
ecoeficienței, de măsuri reziliente în 
sectorul asistenței medicale, de acțiuni în 
domeniul climei și de politici de 
incluziune socială.

Or. en

Amendamentul 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a sprijini 
redresarea și de a promova coeziunea 
economică, socială și teritorială a Uniunii 
prin îmbunătățirea rezilienței, a 
infrastructurii sale critice și a capacității 
de adaptare a statelor membre, prin 
atenuarea impactului social și economic al 
crizei și prin sprijinirea tranziției verzi și a 
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potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

celei digitale, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii și a competitivității pe 
termen lung a acestora, la încurajarea 
creării de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii inteligente, durabile 
și incluzive, precum și a conectivității, 
păstrând valoarea adăugată a sprijinului 
financiar în interiorul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 634
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, în special 
la realizarea obiectivelor actualizate ale 
Uniunii în domeniul climei pentru 2030 și 
a obiectivului UE de realizare a 
neutralității climatice până în 2050, prin 
sprijinirea motoarelor economiei Uniunii, 
inclusiv a start-up-urilor și a IMM-urilor, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte



PE657.420v01-00 40/285 AM\1213689RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică a statelor membre, 
precum și coeziunea socială și teritorială 
prin îmbunătățirea capacității de reziliență 
și de adaptare a statelor membre, prin 
atenuarea impactului social și economic al 
crizei, contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
statelor membre, la încurajarea creării de 
locuri de muncă în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 și la sprijinirea 
internaționalizării, a rezilienței și a 
diversificării lanțurilor de aprovizionare, 
precum și a creșterii producției și a 
ocupării forței de muncă, în special în 
sectoarele cele mai afectate, cum ar fi 
turismul și lanțul de aprovizionare cu 
alimente.

Or. en

Amendamentul 636
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea 
competitivității, a capacității de reziliență 
și de adaptare a statelor membre, prin 
atenuarea impactului social și economic al 
crizei și prin sprijinirea tranziției verzi și a 
celei digitale, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile. Sporirea 
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creșterii durabile. competitivității economice și combaterea 
protecționismului sunt esențiale pentru 
redresarea unei economii incluzive și 
sustenabile.

Or. en

Amendamentul 637
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență, în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, 
este de a promova coeziunea economică, 
socială și teritorială a Uniunii prin 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre prin abordarea 
provocărilor de natură structurală, prin 
atenuarea impactului social și economic al 
crizei și prin sprijinirea tranziției verzi și a 
celei digitale, contribuind astfel la 
convergența economică și socială în sens 
ascendent, la restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă și a 
obținerii unor poziții bugetare solide pe 
termen mediu, promovând creșterea 
durabilă.

Or. en

Amendamentul 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
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prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

inclusiv prin reforme care promovează 
administrațiile publice mai eficiente, prin 
atenuarea impactului social și economic al 
crizei și prin sprijinirea tranziției verzi și a 
celei digitale, contribuind astfel la 
convergența economică și socială în sens 
ascendent, la restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 și la promovarea creșterii 
durabile și incluzive.

Or. en

Amendamentul 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
promovând astfel mobilitatea sustenabilă 
și încurajând investițiile în transportul 
feroviar și în infrastructura feroviară, 
contribuind la restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 și la promovarea creșterii 
durabile.

Or. en

Amendamentul 640
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la sprijinirea reformelor necesare 
pentru aderarea la zona euro a statelor 
membre care s-au angajat să adere la 
aceasta, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 641
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a garanta 
prosperitatea economică pe termen lung a 
Uniunii, de a promova coeziunea 
economică, socială și teritorială a Uniunii 
prin îmbunătățirea capacității de reziliență 
și de adaptare a statelor membre, prin 
atenuarea impactului social și economic al 
crizei, prin sprijinirea tranziției verzi și a 
celei digitale și prin consolidarea 
autonomiei strategice a Uniunii, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Or. fr
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Amendamentul 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea dezvoltării 
accelerate a activităților compatibile cu 
Acordul de la Paris privind clima și la 
reducerea activităților necompatibile cu 
acesta din cadrul economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 și la promovarea creșterii 
durabile.

Or. en

Amendamentul 643
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social, economic 
și de gen al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, precum și 
a promovării egalității de gen, contribuind 
astfel la restabilirea potențialului de 
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Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

creștere al economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19 și la promovarea creșterii 
durabile și incluzive, precum și a egalității 
de gen.

Or. en

Amendamentul 644
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, punând totodată 
un accent deosebit pe promovarea 
egalității de gen pe piața forței de muncă, 
precum și la promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 645
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
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prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei, prin tranziția către 
neutralitatea climatică a Uniunii și prin 
realizarea sustenabilității depline a 
mediului, prin sprijinirea tranziției digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității 
de reziliență și de adaptare a statelor 
membre, prin atenuarea impactului social 
și economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a 
îmbunătăți capacitatea de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, prin atenuarea 
impactului social și economic al crizei, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
statelor membre, la încurajarea unei 
culturi a echității în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 647
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
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coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi, inclusiv a activităților 
intermediare și de tip contributiv, precum 
și a tranziției digitale, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile și a îmbunătățirii 
situației demografice.

Or. en

Amendamentul 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social, economic 
și de gen al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi, a tranziției serviciilor de 
îngrijire și a celei digitale, contribuind 
astfel la restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă 
receptive la dimensiunea de gen în urma 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 și la promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 650
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a aborda 
domeniile de politică menționate anterior, 
promovând astfel coeziunea economică, 
socială și teritorială a Uniunii prin 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, prin atenuarea 
impactului social și economic al crizei și 
prin sprijinirea tranziției verzi și a celei 
digitale, contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 651
Isabel Benjumea Benjumea
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Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, precum și 
a unei economii competitive bazate pe 
cunoaștere, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei, prin reducerea 
deficiențelor în materie de infrastructură 
și prin sprijinirea tranziției verzi și a celei 
digitale, contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Or. en
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Amendamentul 653
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
prosperitatea economică pe termen lung a 
Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii și a competitivității pe termen 
lung a acestora, la încurajarea creării de 
locuri de muncă în urma crizei provocate 
de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 654
Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 4 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, în special prin promovarea 
creșterii durabile și prin încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19.

Or. en
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Amendamentul 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) măsuri care consolidează 
infrastructura educațională din etape 
timpurii, de la zero la 12 ani, cu scopul de 
a adapta grupurile școlare la cerințele de 
sănătate legate de COVID-19 și de a 
respecta recomandările OMS;

Or. en

Amendamentul 656
Siegfried Mureșan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor UE și 
la consolidarea pieței unice, prin 
implementarea unor măsuri, cum ar fi:
- măsuri care transpun în practică 
obiectivele Acordului de la Paris și ale 
Pactului verde și duc la atingerea 
obiectivelor UE, contribuind la o 
decarbonizare treptată a economiei, 
inclusiv prin finanțarea infrastructurii 
energetice, în special a rețelelor de 
electricitate inteligente și a rețelelor de 
gaze tranzitorii (cum ar fi gazele naturale 
și/sau hidrogenul), măsuri de eficiență 
energetică, inclusiv măsuri de dezvoltare 
a unor sisteme de termoficare centralizate 
inteligente;
- măsuri care sprijină infrastructura 
digitală și digitalizarea sistemelor 
naționale și a locurilor de muncă, 
îmbunătățesc accesul la munca digitală și 
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promovează competențele digitale;
- măsuri de sprijinire a redresării și a 
stabilității economice, inclusiv măsuri de 
solvabilitate, stimulente pentru adaptarea 
la politicile industriale, ecosisteme și 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare, 
IMM-uri, cercetare și inovare, 
antreprenoriat, dezvoltarea infrastructurii 
de transport, cum ar fi rețelele TEN-T, 
mobilitate urbană și soluții urbane 
inteligente, cum ar fi infrastructura de 
încărcare pentru electromobilitate, turism 
sustenabil, inclusiv prin dezvoltarea 
infrastructurilor turistice, investiții în 
agricultura sustenabilă, cum ar fi 
dezvoltarea infrastructurii agricole sau a 
instalațiilor de producție alimentară, 
precum și măsuri de promovare a 
dezvoltării rurale, măsuri de atenuare a 
efectelor crizei asupra procesului de 
adoptare a monedei unice de către statele 
membre care nu fac parte din zona euro;
- măsuri care consolidează sistemele de 
securitate socială și de protecție socială, 
învățarea și formarea pe tot parcursul 
vieții, politicile incluzive în domeniul 
pieței forței de muncă, inclusiv dialogul 
social, crearea unor locuri de muncă de 
înaltă calitate, combaterea sărăciei, a 
inegalității veniturilor și a disparității de 
gen, promovarea incluziunii sociale, 
reducerea sărăciei energetice și crearea 
de șanse egale, precum și coeziunea 
economică, socială și teritorială, inclusiv 
investițiile teritoriale integrate;
- măsuri care consolidează reziliența, 
accesibilitatea și capacitatea sistemelor de 
sănătate și de îngrijire, inclusiv prin 
dezvoltarea infrastructurii de sănătate, 
îmbunătățind eficacitatea administrației 
publice și a sistemelor naționale, inclusiv 
prin reducerea la minimum a sarcinii 
administrative și care îmbunătățesc 
eficacitatea sistemelor judiciare și a 
supravegherii în cadrul combaterii 
spălării banilor;
- măsuri care promovează educația și 
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competențele, inclusiv prin dezvoltarea 
infrastructurii educaționale, rolul 
competențelor prin intermediul adaptării 
generaționale a priorităților pentru 
perfecționarea, reconversia profesională 
și recalificarea forței de muncă active, 
programele de integrare pentru șomeri, 
politicile de investiții în accesul și 
oportunitățile oferite copiilor și tinerilor 
în materie de educație, sănătate, nutriție, 
locuri de muncă și locuințe, precum și 
politici care reduc decalajul dintre 
generații.

Or. en

Amendamentul 657
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor 
Uniunii, a ODD-urilor ONU, a 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale și ale Acordului de la 
Paris, precum și la consolidarea pieței 
unice, prin implementarea unor măsuri 
cu scopul de:
- a transpune în practică obiectivele 
Acordului de la Paris și ale Pactului 
verde, contribuind la o decarbonizare 
treptată a economiei;
- a sprijini redresarea economică și 
politicile industriale, a contribui la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
și promovarea lanțurilor scurte de 
producție/distribuție, IMM-uri, cercetare 
și inovare și dezvoltarea unor 
infrastructuri sustenabile;
- a consolida sistemele de securitate 
socială și de protecție socială, învățarea și 
formarea pe tot parcursul vieții, politicile 
în domeniul pieței forței de muncă bazate 
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pe drepturi solide ale lucrătorilor pentru a 
combate precaritatea în creștere, inclusiv 
dialogul social crearea unor locuri de 
muncă de înaltă calitate, combaterea 
sărăciei, a inegalității veniturilor și a 
disparității de gen, promovarea 
incluziunii sociale, reducerea sărăciei 
energetice și crearea de șanse egale;
- a consolida reziliența, accesibilitatea și 
capacitatea sistemelor de sănătate publică 
și de îngrijire;
- a promova educația și competențele, 
rolul perfecționării, al reconversiei 
profesionale și al recalificării forței de 
muncă active, politicile de investiții în 
accesul și oportunitățile oferite copiilor și 
tinerilor în materie de educație, sănătate, 
nutriție, locuri de muncă și locuințe.

Or. en

Amendamentul 658
Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor UE 
prin implementarea unor măsuri, cum ar 
fi:
- măsuri care consolidează reziliența, 
accesibilitatea și capacitatea sistemelor de 
sănătate și de îngrijire, îmbunătățind 
eficacitatea administrației publice și a 
sistemelor naționale, inclusiv prin 
reducerea la minimum a sarcinii 
administrative și care îmbunătățesc 
eficacitatea sistemelor judiciare, a 
supravegherii în cadrul combaterii 
spălării banilor și consolidează sistemele 
de gestionare a migrației și a frontierelor;
- măsuri de sprijinire a redresării și a 
stabilității economice, stimulente pentru 
adaptarea la politicile industriale, 
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ecosisteme și diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare, IMM-uri, cercetare și 
inovare, spirit antreprenorial, turism, 
dezvoltarea unor infrastructuri 
sustenabile, dezvoltarea infrastructurii 
agricole, măsuri de atenuare a efectelor 
crizei asupra procesului de adoptare a 
monedei unice de către statele membre 
care nu fac parte din zona euro.

Or. en

Amendamentul 659
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor 
Uniunii, a ODD-urilor ONU, a 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale și ale Acordului de la 
Paris, precum și la consolidarea pieței 
unice, prin implementarea unor măsuri, 
cum ar fi:
- măsuri care transpun în practică 
obiectivele Acordului de la Paris și ale 
Pactului verde și duc la atingerea noilor 
obiective ale UE pentru 2030, contribuind 
la o decarbonizare treptată a economiei și 
la realizarea neutralității climatice în 
conformitate cu obiectivul Uniunii stabilit 
în Regulamentul XXXX/XX (Legea 
europeană a climei).

Or. en

Amendamentul 660
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor 
Uniunii, a ODD-urilor ONU, a 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale și ale Acordului de la 
Paris, precum și la consolidarea pieței 
unice, prin implementarea unor măsuri, 
cum ar fi:
- măsuri care transpun în practică 
obiectivele Acordului de la Paris și ale 
Pactului verde și duc la atingerea noilor 
obiective ale UE pentru 2030, contribuind 
la o decarbonizare treptată a economiei și 
la realizarea neutralității climatice în 
conformitate cu obiectivul Uniunii stabilit 
în [Legea climei].

Or. en

Amendamentul 661
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor 
Uniunii prin implementarea unor măsuri 
care ar accelera în mod semnificativ 
sporirea competențelor digitale, în special 
în învățământul primar și secundar, 
precum și măsuri de promovare a 
utilizării tehnologiei pentru învățarea 
online, învățarea la distanță sau învățarea 
pe bază de proiecte, în special în 
învățământul primar și secundar, și care 
ar fi disponibile elevilor din întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor 
Uniunii Europene, a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU, a 
obiectivelor Pilonului european al 
drepturilor sociale și la punerea în 
aplicare a Acordului de la Paris, precum 
și la încurajarea legăturilor dintre 
economiile, societățile și instituțiile 
europene.

Or. en

Amendamentul 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În anexa IV la prezentul 
regulament sunt prezentate orientări fără 
caracter obligatoriu cu privire la măsurile 
de reformă și investiții care intră sub 
incidența domeniilor de politică europene 
menționate la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 664
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
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membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și investiții, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile lor de redresare și reziliență. 
Acest obiectiv specific trebuie urmărit în 
strânsă cooperare cu statele membre în 
cauză.

membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă bazate pe știință și încadrate în 
timp și a țintelor în materie de reforme și 
investiții pe baza unor indicatori 
armonizați și a metodologiei de 
contabilizare a capitalului natural, astfel 
cum sunt prevăzute în planurile lor de 
redresare, reziliență și tranziție. Acest 
obiectiv specific trebuie urmărit în strânsă 
cooperare cu experți științifici 
independenți și cu statele membre în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și investiții, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile lor de redresare și reziliență. 
Acest obiectiv specific trebuie urmărit în 
strânsă cooperare cu statele membre în 
cauză.

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și măsuri de investiții, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile lor de redresare și 
reziliență, în conformitate cu domeniile de 
politică europene prioritare comune, 
definite la articolul 3. Acest obiectiv 
specific trebuie urmărit în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 666
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 



AM\1213689RO.docx 59/285 PE657.420v01-00

RO

general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și investiții, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile lor de redresare și reziliență. 
Acest obiectiv specific trebuie urmărit în 
strânsă cooperare cu statele membre în 
cauză.

general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
structurale (inclusiv cele ale sistemelor de 
administrație publică) și investiții, astfel 
cum sunt prevăzute în planurile lor de 
redresare și reziliență. Acest obiectiv 
specific trebuie urmărit în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și investiții, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile lor de redresare și reziliență. 
Acest obiectiv specific trebuie urmărit în 
strânsă cooperare cu statele membre în 
cauză.

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă clare și a țintelor în materie de 
reforme de stimulare a creșterii și 
investiții sustenabile, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile lor de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific trebuie 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 668
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
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membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și investiții, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile lor de redresare și reziliență. 
Acest obiectiv specific trebuie urmărit în 
strânsă cooperare cu statele membre în 
cauză.

membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă clare și a țintelor în materie de 
reforme de stimulare a creșterii și 
investiții sustenabile, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile lor de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific trebuie 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 669
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și investiții, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile lor de redresare și reziliență. 
Acest obiectiv specific trebuie urmărit în 
strânsă cooperare cu statele membre în 
cauză.

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și investiții, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile lor de redresare și reziliență. 
Acest obiectiv specific trebuie urmărit în 
strânsă și transparentă cooperare cu statele 
membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Reformele și investițiile inițiate de 
statele membre după 1 februarie 2020 
sunt eligibile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.

Or. en
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Amendamentul 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mecanismul sprijină financiar 
proiecte în domeniul decarbonizării, al 
digitalizării și al sprijinirii IMM-urilor:
- 40 % dintre măsurile finanțate prin 
mecanism contribuie la realizarea 
obiectivelor de decarbonizare ale Uniunii, 
în special prin investiții în dezvoltarea de 
noi tehnologii și implementarea de 
infrastructuri. Acestea includ gazele și 
hidrogenul;
- 40 % dintre măsurile finanțate în cadrul 
mecanismului contribuie la realizarea 
obiectivelor de digitalizare ale Uniunii, 
inclusiv prin contribuția la cercetare, 
infrastructură și dezvoltarea serviciilor 
electronice;
- 20 % dintre măsurile generale sunt 
dedicate sprijinirii IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mecanismul de redresare și 
reziliență sprijină numai proiectele care 
respectă principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ”, definit în 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile.
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Printr-un act delegat de completare a 
prezentului regulament, Comisia 
stabilește norme detaliate pentru 
aplicarea principiului de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ” pentru Mecanismul 
de redresare și reziliență, utilizând 
criteriile menționate în Regulamentul 
(UE) 2020/852 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile.

Or. en

Amendamentul 673
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor Acordului de la Paris și ale 
Pactului verde european și pentru a fi în 
deplină concordanță cu acestea, cel puțin 
37 % din cuantumul fiecărui plan de 
redresare și reziliență contribuie la 
integrarea acțiunilor în domeniul climei și 
10 % la biodiversitate. Toate fondurile din 
cadrul planurilor de redresare și reziliență 
respectă criteriile principiului de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, 
menționate în Regulamentul (UE) 
2020/852 [Regulamentul privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile].

Or. en

Justificare

În Rezoluția sa 2020/2732(RSP), PE a solicitat ținte obligatorii de 30 % legate de climă și de 
10 % legate de biodiversitate. Din motive de consecvență, PE ar trebui să solicite cheltuieli 
legate de climă de peste 37 % (în conformitate cu Fișa de evaluare nr. 84 a PE privind 
integrarea aspectelor legate de schimbările climatice din 27/08/2020) pentru a realiza 
obiectivul de 30 % în domeniul climei decis de EUCO pentru CFM și Next Generation EU și 
de 10 % pentru cheltuielile legate de biodiversitate în Mecanismul de redresare și reziliență. 
Această abordare prevede o dublă contabilizare: realizarea obiectivului privind 
biodiversitatea poate fi facilitată de cheltuielile în domeniul climei.
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Amendamentul 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Sprijinul acordat în cadrul 
mecanismului nu înlocuiește cheltuielile 
bugetare naționale recurente și respectă 
principiul adiționalității fondurilor 
Uniunii. Totuși, costurile recurente 
determinate de investiții și reforme sunt 
luate în considerare la calcularea 
costurilor planului de redresare și 
reziliență, dacă acestea au beneficii 
structurale pozitive directe și dacă efectul 
negativ asupra soldului public este doar 
temporar.

Or. en

Amendamentul 675
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mecanismul sprijină numai 
cheltuielile bugetare naționale recurente 
sau reducerile de impozit planificate ca 
permanente, dacă pot fi furnizate dovezi 
că aceste cheltuieli sau reduceri de 
impozit contribuie la realizarea unuia 
dintre obiectivele prevăzute la articolul 3, 
în timp ce au fost adoptate măsuri pentru 
a asigura faptul că acțiunile în domeniul 
climei și al biodiversității, precum și 
sustenabilitatea mediului nu sunt afectate 
de acestea.

Or. en
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Amendamentul 676
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Sprijinul din cadrul mecanismului 
nu înlocuiește cheltuielile naționale și 
respectă principiul adiționalității, cu 
excepția cazului în care un stat membru 
poate să justifice în mod corespunzător 
transferuri naționale limitate de cheltuieli 
cu scopul de a atinge media europeană de 
cheltuieli naționale în sectorul educației și 
cel al cercetării.

Or. en

Amendamentul 677
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mecanismul de redresare și 
reziliență asigură faptul că 50 % din 
fondurile din cadrul mecanismului 
sprijină acțiunile în domeniul climei, în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european și ale Acordului de la Paris. 
Statele membre identifică și urmăresc 
cheltuielile legate de climă utilizând 
criteriile stabilite de taxonomia UE.

Or. en

Amendamentul 678
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectele aduc valoare adăugată 
europeană și ar trebui să se acorde 
prioritate fie proiectelor transfrontaliere, 
fie proiectelor care, datorită efectelor de 
propagare, generează valoare adăugată 
europeană în mai multe state membre sau 
regiuni.

Or. en

Amendamentul 679
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mecanismul nu înlocuiește 
cheltuielile naționale recurente, iar statele 
membre mențin cel puțin același nivel al 
investițiilor lor publice în comparație cu 
nivelul mediu al investițiilor lor publice 
din ultimii cinci ani.

Or. en

Amendamentul 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Sprijinul acordat în cadrul 
mecanismului nu înlocuiește cheltuielile 
bugetare naționale recurente și respectă 
principiul adiționalității fondurilor 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 681
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Mecanismul nu contravine 
intereselor strategice și economice ale 
Uniunii. În această privință, nu se acordă 
sprijin proiectelor care fac parte din 
planurile de investiții strategice ale țărilor 
terțe.

Or. en

Amendamentul 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Cheltuielile publice recurente nu 
sunt finanțate din cadrul acestui 
mecanism.

Or. en

Amendamentul 683
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Mecanismul nu înlocuiește 
cheltuielile bugetare naționale obișnuite.

Or. en

Amendamentul 684
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Mecanismul nu finanțează 
proiecte care sunt în detrimentul pieței 
unice sau care ar contribui la 
fragmentarea acesteia.

Or. en

Amendamentul 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Principii generale pentru investițiile și 

măsurile de reformă cuprinse în planurile 
naționale de redresare și reziliență

1. Mecanismul sprijină numai 
activitățile care nu prejudiciază în mod 
semnificativ unul sau mai multe dintre 
obiectivele de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852 în conformitate cu dispozițiile 
articolului 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, precum și activitățile efectuate 
în conformitate cu „garanțiile minime” 
prevăzute la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852.
2. Mecanismul nu sprijină activitățile 
care conduc la un blocaj al activelor cu o 
intensitate mare a emisiilor de CO2 care 
subminează realizarea obiectivelor 
Uniunii în domeniul climei și al mediului. 
În special, mecanismul nu sprijină 
investițiile legate de:
(a) dezafectarea, exploatarea, 
adaptarea centralelor nucleare sau 
prelungirea duratei de viață a acestora 
sau de gestionarea sau depozitarea 
deșeurilor radioactive;
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(b) exploatarea, producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;
(c) eliminarea deșeurilor în depozite;
(d) instalațiile pentru arderea 
deșeurilor;
(e) infrastructura aeroportuară, cu 
excepția regiunilor ultraperiferice;
(f) vehiculele echipate cu motoare cu 
ardere internă.
3. Cel puțin 40 % din costul total 
estimat al tuturor planurilor de redresare 
și reziliență menționate la articolul 15 se 
alocă activităților care contribuie în mod 
substanțial la atenuarea schimbărilor 
climatice sau la adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
articolele 10 și 11 din Regulamentul (UE) 
2020/852. Cel puțin 10 % din costul total 
estimat al tuturor planurilor de redresare 
și reziliență se alocă, în plus, activităților 
care contribuie în mod substanțial la 
realizarea oricăruia dintre celelalte 
obiective de mediu prevăzute în 
regulamentul respectiv. Comisia adoptă 
un act delegat în conformitate cu 
articolul 25a pentru a specifica 
metodologia și dispozițiile aferente privind 
raportarea, cu scopul de a sprijini statele 
membre la îndeplinirea cerințelor 
prevăzute la prezentul alineat și de a 
monitoriza respectarea acestor cerințe.
Toate fondurile alocate domeniului de 
politică european prioritar legat de 
tranziția verde, menționat la articolul 14 
alineatul (1), sprijină activitățile 
economice care se califică drept activități 
durabile din punctul de vedere al 
mediului în conformitate cu articolul 3 
din Regulamentul (UE) 2020/852.
4. Investițiile și măsurile de reformă 
sprijinite prin intermediul mecanismului 
nu înlocuiesc cheltuielile și obligațiile 
bugetare naționale recurente.
5. Mecanismul nu sprijină investițiile 
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și măsurile de reformă care nu au un 
efect de durată sau care reduc veniturile 
publice pentru o perioadă îndelungată sau 
permanent, cum ar fi reducerile de 
impozite sau de taxe.
6. Investițiile și măsurile de reformă 
sprijinite prin intermediul mecanismului 
respectă principiul egalității de gen și 
asigură un impact echilibrat din punctul 
de vedere al genului în ceea ce privește 
efectele asupra ocupării forței de muncă 
și beneficiile financiare, în vederea 
echilibrării investițiilor în sectoarele 
dominate de femei și de bărbați, inclusiv a 
investițiilor în economia îngrijirii. Efectul 
cumulat al măsurilor prevăzute în 
planurile naționale este explicat în 
evaluările naționale ale impactului de gen 
prezentate Comisiei și este o componentă 
esențială a evaluării mecanismului.
7. Investițiile și măsurile de reformă 
sprijinite prin intermediul mecanismului, 
care implică achiziția și/sau acordarea de 
licențe pentru software și hardware IT, 
respectă principiul accesibilității, al 
interoperabilității, al eficienței energetice 
și al protecției datelor cu caracter 
personal, promovează utilizarea soluțiilor 
cu sursă deschisă și stimulează 
tranzacțiile comerciale cu întreprinderile 
mici și mijlocii și cu start-up-urile.
8. Fără a aduce atingere cerințelor 
privind alocarea, menționate la 
articolul 3, statele membre asigură 
alocarea bazată pe nevoi a fondurilor 
primite din cadrul mecanismului între 
municipalități și administrațiile locale și 
alocă cel puțin 10 % din contribuția lor 
financiară maximă, menționată la 
articolul 10, municipalităților și 
administrațiilor locale și asigură, 
totodată, accesul direct la aceste resurse. 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 25a pentru a 
specifica demersurile care trebuie să fie 
întreprinse de către statele membre pentru 
a furniza municipalităților și 
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administrațiilor locale resursele din 
cadrul mecanismului.
9. Investițiile și măsurile de reformă 
planificate după 1 februarie 2020 în 
legătură cu consecințele economice și 
sociale cauzate de pandemia de COVID-
19 după această dată sunt eligibile pentru 
sprijin din cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență cu condiția ca 
acestea să respecte cerințele prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Cerințe orizontale

1. În conformitate cu articolul 16 
alineatul (2a), Comisia asigură faptul că: 
a) mecanismul nu contravine 
intereselor strategice și economice ale 
UE. În această privință, nu se acordă 
sprijin proiectelor care fac parte din 
planurile de investiții strategice ale țărilor 
terțe, care intră în domeniul de aplicare al 
factorilor care sunt de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea publică și care 
trebuie să fie luați în considerare de către 
statele membre și Comisie în conformitate 
cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 
2019/452;
b) mecanismul nu înlocuiește și nici 
nu finanțează cheltuielile bugetare 
naționale recurente și respectă principiul 
adiționalității fondurilor Uniunii; 
c) planurile de redresare și reziliență 
generează valoare adăugată europeană, 
adică valoarea ce rezultă din intervenția 
Uniunii care depășește valoarea ce ar fi 
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fost creată de statele membre în mod 
individual, iar statul membru în cauză va 
acumula beneficii semnificative din 
sinergiile cu alte planuri de redresare și 
reziliență;
d) planurile de redresare și reziliență 
respectă principiile strategiei europene 
privind egalitatea de gen 2020-2025;
e) mecanismul alocă cel puțin 37 % 
din costul total estimat al tuturor 
planurilor de redresare și reziliență 
menționate la articolul 15 pentru 
activitățile care contribuie la atenuarea 
schimbărilor climatice;
f) fiecare plan de redresare și 
reziliență respectă următoarele cerințe 
minime privind alocarea: 
- 20 % pentru transformarea ecologică în 
vederea realizării obiectivului neutralității 
climatice până în 2050, ținând seama de 
obiectivele Pactului verde; 
- 20 % pentru tranziția către o societate 
digitală și o economie competitive, 
deschise și accesibile, în special prin 
sprijinirea digitalizării sectorului privat, a 
școlilor și a administrației publice, 
inclusiv a sistemului judiciar, ținând 
seama de obiectivele Agendei digitale; 
- 20 % pentru politicile pentru Next 
Generation EU, în special în educație, 
politicile privind copiii, precum și șomajul 
în rândul tinerilor, inclusiv formarea 
profesională; ținând seama de obiectivele 
Agendei pentru competențe în Europa, ale 
Garanției pentru tineret și ale Garanției 
europene pentru copii. 
2. În cazul în care planul de 
redresare și reziliență nu respectă 
cerințele orizontale enumerate mai sus, 
planul nu va fi considerat eligibil pentru 
finanțare. Statul membru în cauză poate 
depune o cerere pentru sprijin tehnic în 
cadrul instrumentului de sprijin tehnic, 
pentru a permite o mai bună pregătire a 
propunerii în ciclurile ulterioare. 
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Or. en

Amendamentul 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin suma de 334 950 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețuri curente, disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI].

(a) prin suma de 200 000 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețuri curente, disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin suma de 334 950 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețuri curente, disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI].

(a) prin suma de 337 968 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețuri curente, disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin suma de 334 950 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețuri curente, disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI].

(a) prin suma de 312 500 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețurile din 2018, disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 690
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prin suma de 334 950 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețuri curente, disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI].

(a) prin suma de 0 EUR prevăzută la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a) punctul 
(ii) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil, sub rezerva dispozițiilor 
articolului 4 alineatele (4) și (8) din 
Regulamentul [EURI].

Or. de

Amendamentul 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin suma de 267 955 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

(b) prin suma de 267 955 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut nereînnoibil acordat 
statelor membre în temeiul articolelor 12 și 
13, sub rezerva dispozițiilor articolului 4 
alineatul (5) din Regulamentul [EURI].

Or. en
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Amendamentul 692
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin suma de 267 955 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

(b) prin suma de 100 000 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

Or. de

Amendamentul 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin suma de 267 955 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

(b) prin suma de 120 000 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin suma de 267 955 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 

(b) prin suma de 385 856 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
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(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prin suma de 267 955 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

(b) prin suma de 360 000 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețurile 
din 2018, disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 10 % din suma menționată 
la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) 
se alocă finanțării proiectelor de interes 
european comun menționate la 
articolul 5a. Sumele pentru finanțarea 
proiectelor de interes european comun 
sunt alocate din cotele statelor membre în 
care sunt puse în aplicare proiectele.

Or. en
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Amendamentul 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor.

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, implicarea părților interesate, 
acțiunile de informare și comunicare, 
inclusiv comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea au legătură cu obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile cu 
rețelele informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor. 
Statele membre pot solicita, de asemenea, 
sprijin tehnic în conformitate cu 
Regulamentul XX/YYYY [instrumentul de 
sprijin tehnic].

Or. en

Amendamentul 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor.

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, promovarea implicării 
autorităților locale și regionale, a 
partenerilor sociali, a organizațiilor 
societății civile și a altor părți interesate 
relevante, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor.

Or. en

Amendamentul 699
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
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evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor.

evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie și de statele membre sau de 
agenții intermediari de gestionare pentru 
gestionarea fiecărui instrument. 
Cheltuielile pot acoperi, de asemenea, 
costurile altor activități de sprijin, cum ar fi 
controlul calității și monitorizarea 
proiectelor pe teren și costurile consilierii 
inter pares și cele ale experților pentru 
evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor.

Or. en

Amendamentul 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
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regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor.

regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor. 
Cheltuielile de deplasare vor fi excluse.

Or. en

Justificare

Pentru a lua în serios obiectivele Pactului verde și având în vedere cerințele de distanțare 
socială, deplasările ar trebui să fie excluse din cheltuielile acoperite.

Amendamentul 701
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 



PE657.420v01-00 80/285 AM\1213689RO.docx

RO

informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor.

informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor de stimulare a 
creșterii și a investițiilor sustenabile.

Or. en

Amendamentul 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea fiecărui instrument și 
îndeplinirea obiectivelor acestuia, în 
special cele legate de studii, reuniunile 
experților, acțiunile de informare și 
comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea au 
legătură cu obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile cu rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea fiecărui 
instrument. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 

2. Sumele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, care sunt necesare pentru 
gestionarea mecanismului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cele legate 
de studii, reuniunile experților, acțiunile de 
informare și comunicare, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea au legătură cu obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile cu 
rețelele informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
instrumentele corporative de tehnologie a 
informației și toate celelalte cheltuieli cu 
asistența tehnică și administrativă suportate 
de Comisie pentru gestionarea 
mecanismului. Cheltuielile pot acoperi, de 
asemenea, costurile altor activități de 
sprijin, cum ar fi controlul calității și 
monitorizarea proiectelor pe teren și 
costurile consilierii inter pares și cele ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
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aplicare a reformelor și a investițiilor. aplicare a reformelor și a investițiilor.
Or. en

Amendamentul 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În proiectul de buget pentru 2025 
al UE, Comisia evaluează cuantumul 
preconizat al creditelor de angajament și 
al creditelor dezangajate neutilizate și 
disponibile pentru sprijinul 
nerambursabil menționat la alineatul (1) 
litera (b) din prezentul articol.
Cuantumul preconizat al creditelor de 
angajament și al creditelor dezangajate 
neutilizate și disponibile pentru sprijinul 
nerambursabil menționat la alineatul (1) 
litera (b) din prezentul articol va fi 
introdus în bugetul UE sub formă de 
venituri alocate externe în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (5) din 
Regulamentul financiar, în cadrul 
proiectului de buget pentru 2025 al UE.

Or. en

Amendamentul 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ștefănuță, Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În proiectul de buget pentru 2025 
al UE, Comisia evaluează cuantumul 
preconizat al creditelor de angajament și 
al creditelor dezangajate neutilizate și 
disponibile pentru sprijinul 
nerambursabil menționat la alineatul (1) 
litera (b) din prezentul articol.
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Cuantumul preconizat al creditelor de 
angajament și al creditelor dezangajate 
neutilizate și disponibile pentru sprijinul 
nerambursabil menționat la alineatul (1) 
litera (b) din prezentul articol va fi 
introdus în bugetul UE sub formă de 
venituri alocate externe în conformitate 
cu articolul 21 alineatul (5) din 
Regulamentul financiar, în cadrul 
proiectului de buget pentru 2025 al UE.

Or. en

Amendamentul 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În sensul prezentului regulament, 
ratele intensității maxime a ajutorului 
pentru investițiile efectuate de către 
microîntreprinderi, întreprinderile mici, 
mijlocii și alte întreprinderi, menționate 
în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei și în Regulamentul (UE) 
nr. 702/2014 al Comisiei, pot fi majorate 
cu 25 %, cu condiția ca ajutorul combinat 
maxim să nu depășească 90 % din 
costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Proiecte de interes european comun

Suma menționată la articolul 5 
alineatul (1) litera (ba) se utilizează 
pentru finanțarea proiectelor de interes 
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european comun care au o acoperire 
europeană și contribuie în mod 
semnificativ la tranziția verde și la cea 
digitală, precum și la redresarea 
economică în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19. Proiectele de 
interes european comun sunt introduse de 
Comisie prin acte delegate care precizează 
statele membre participante, sumele, 
obiectivele de etapă și țintele, 
proiectele/tipurile de proiecte prioritare. 
Proiectele de interes european comun se 
referă la:
- turismul sustenabil;
- industria aeronautică;
- navigabilitatea pe căile navigabile 
interioare;
- ERTMS pe coridoarele europene de 
transport de marfă;
- legăturile energetice transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 707
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Fondurile neutilizate

Fondurile neutilizate din cadrul acestui 
mecanism nu sunt reorientate sau 
transferate către alte linii bugetare.

Or. en

Amendamentul 708
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Resursele din programele care fac 

obiectul gestiunii partajate
Resursele alocate statelor membre în 
cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Resursele din programele care fac 

obiectul gestiunii partajate
Resursele alocate statelor membre în 
cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Resursele din programele care fac 

obiectul gestiunii partajate
Resursele alocate statelor membre în 
cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele din programele care fac 
obiectul gestiunii partajate

Transferul de resurse între Mecanismul 
de redresare și reziliență și alte programe 
ale UE

Or. en

Amendamentul 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele alocate statelor membre în 
cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

eliminat

Or. en



PE657.420v01-00 86/285 AM\1213689RO.docx

RO

Amendamentul 713
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele alocate statelor membre în cadrul 
gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

Resursele alocate statelor membre în cadrul 
gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză și sunt supuse 
acelorași cerințe, în ceea ce privește buna 
gestiune financiară, ca fondurile 
originare.

Or. en

Amendamentul 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele alocate statelor membre în cadrul 
gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

Resursele alocate statelor membre în cadrul 
gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului, cu o 
limită maximă de 10 % din pachetul 
bugetar al statului membru în cauză. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 715
Isabel Benjumea Benjumea
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele alocate statelor membre în cadrul 
gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

Resursele alocate statelor membre în cadrul 
gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului (cu 
excepția FEDR, FEADR și FSE+). 
Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 716
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul neutilizat existent în cadrul 
mecanismului este transferat într-o 
rezervă bugetară care poate fi utilizată 
pentru a consolida programele UE aflate 
în gestiune directă în domeniul cercetării 
și inovării (Orizont Europa), al educației 
(Erasmus+), al infrastructurii 
(Mecanismul pentru interconectarea 
Europei), al digitalizării (Europa digitală) 
și al gestionării frontierelor (Fondul de 
gestionare integrată a frontierelor).
Rezerva bugetară este eliberată parțial 
sau integral numai după ce Comisia a 
concluzionat că programele indicate la 
paragraful (1) nu pot realiza obiectivele 
stabilite în legislația respectivă fără o 
creștere a finanțării.
Rezerva bugetară și transferurile 
ulterioare respectă normele stabilite în 
Regulamentul financiar și sunt supuse 
aprobării Parlamentului și a Consiliului.
Suma care se află încă în rezerva 
bugetară la 31 decembrie 2027 este 



PE657.420v01-00 88/285 AM\1213689RO.docx

RO

utilizată în întregime pentru rambursarea 
finanțării utilizate de Comisie în scopul 
finanțării mecanismului.

Or. en

Amendamentul 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot propune să aloce o 
parte din planul lor de reformă și 
reziliență pentru instrumentul de sprijin 
tehnic și pentru programe aflate în 
gestiune partajată. Suma alocată 
contribuie la realizarea obiectivelor 
prezentului regulament în conformitate 
cu articolul 4. Suma alocată este 
executată în conformitate cu normele 
fondurilor către care sunt transferate 
resursele și în beneficiul statului membru 
în cauză. Pentru suma transferată nu este 
necesară nicio cofinanțare. Comisia 
execută aceste resurse în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar.
Cererile prevăzute la paragraful (2) 
pentru programele aflate în gestiune 
partajată specifică suma totală transferată 
pentru fiecare an în funcție de fonduri și 
categorii de regiuni și, dacă este cazul, 
sunt justificate în mod corespunzător și 
sunt însoțite de programul revizuit sau de 
programele revizuite din care urmează să 
fie transferate resursele. 

Or. en

Amendamentul 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă pachetul financiar prevăzut la 
articolul 6 alineatul (1), statele membre 
pot propune să aloce o parte din planul 
lor de reformă și reziliență pentru 
instrumentul de sprijin tehnic. Suma 
alocată contribuie la realizarea 
reformelor și a investițiilor în domeniile 
de politică europene menționate la 
articolul 3, în special în cele legate de 
reziliența instituțională. De asemenea, 
suma alocată contribuie la sporirea 
sprijinului tehnic pentru elaborarea, 
punerea în aplicare, revizuirea și 
îmbunătățirea planurilor lor de redresare 
și reziliență. Suma alocată este executată 
în conformitate cu normele fondurilor 
către care sunt transferate resursele și în 
beneficiul statului membru în cauză. 
Comisia execută aceste resurse în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fondurile plătite din cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență pe 
care statele membre le-au utilizat în mod 
incorect trebuie să fie rambursate. Aceste 
fonduri trebuie să fie utilizate pentru a 
compensa reducerile din cadrul financiar 
multianual sau ale bugetelor viitoare în 
domeniul cercetării, al tranziției 
energetice, al rețelelor de transport sau al 
educației.

Or. en
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Amendamentul 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plata fondurilor și cuantumul finanțării 
trebuie să fie strict legate de obiectivele și 
proiectele convenite, pentru care nu se 
aplică regula N+.

Or. en

Amendamentul 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot propune să aloce o 
parte din planul lor de reformă și 
reziliență compartimentului din cadrul 
programului InvestEU al statului membru 
propriu, pentru a sprijini acțiuni legate de 
solvabilitatea întreprinderilor înființate 
într-un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune. Suma alocată este 
executată în conformitate cu normele 
programului InvestEU și în beneficiul 
statului membru în cauză. Comisia 
execută aceste resurse în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar. 

Or. en

Amendamentul 722
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Utilizarea mecanismului pus în practică 

prin sau în combinație cu InvestEU
1. În conformitate cu cerințele prevăzute 
în prezentul articol, statele membre pot 
aloca, în mod voluntar, în cadrul planului 
de redresare și reziliență, suma care 
urmează să fie pusă în practică prin 
programul InvestEU. Suma care urmează 
să fie pusă în practică prin programul 
InvestEU poate fi utilizată pentru a 
sprijini solvabilitatea întreprinderilor 
înființate în statele membre în cauză. 
Planul de redresare și reziliență conține 
justificarea utilizării garanțiilor bugetare 
InvestEU.
În alocările menționate la primul 
paragraf, statele membre pot aloca o parte 
a resurselor prevăzute la articolul 5 
alineatul (2) pentru a contribui la 
InvestEU pentru partea corespunzătoare 
a asistenței InvestEU dedicate activităților 
prevăzute în acordul de contribuție 
menționat la articolul [9] din 
[Regulamentul InvestEU].
2. În ceea ce privește cererile de 
modificare a unui plan de redresare și 
reziliență, conform articolului 18, pot fi 
identificate doar resursele anilor viitori.
3. Cuantumul menționat la alineatul 
(1) primul paragraf se utilizează pentru 
provizionarea părții din garanția UE 
aflate în compartimentul statului 
membru.
4. Dacă, până la [31 decembrie 
2021], nu s-a încheiat un acord de 
contribuție în conformitate cu articolul 
[9] din [Regulamentul InvestEU] pentru 
suma menționată la alineatul (1), statul 
membru prezintă o cerere de modificare a 
planului de redresare și reziliență în 
conformitate cu articolul 18, pentru a 
utiliza suma corespunzătoare. Acordul de 
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contribuție pentru cuantumul menționat 
la alineatul (1), alocat în cererea de 
modificare a unui plan de redresare și 
reziliență, se încheie simultan cu 
adoptarea deciziei de modificare a 
planului.
5. Dacă, în termen de [9] luni de la 
aprobarea acordului de contribuție, nu a 
fost încheiat un acord de garanție în 
conformitate cu articolul [9] din 
[Regulamentul InvestEU], sumele 
respective sunt transferate înapoi către 
mecanism, iar statul membru în cauză 
formulează o cerere corespunzătoare de 
modificare a planului de redresare și 
reziliență.
6. Dacă un acord de garanție 
prevăzut la articolul [9] din 
[Regulamentul InvestEU] nu a fost pe 
deplin pus în aplicare în termen de patru 
ani de la semnarea acordului de garanție, 
statul membru poate solicita ca 
cuantumurile angajate în acordul de 
garanție, dar care nu acoperă 
împrumuturi suport sau alte instrumente 
purtătoare de riscuri, să fie tratate în 
conformitate cu alineatul (5).
7. Resursele generate sau atribuibile 
cuantumurilor plătite cu titlu de 
contribuții către InvestEU și puse în 
practică prin garanții bugetare sunt puse 
la dispoziția statului membru și sunt 
utilizate pentru forme de sprijin 
rambursabile în conformitate cu planul de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
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Creditele de plată ale fondurilor și 
cuantumul împrumutului sunt strict 
legate de obiectivele și proiectele 
convenite, fără aplicarea regulilor N+.

Or. en

Amendamentul 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ștefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de redresare și reziliență este 
pus în aplicare de Comisie în cadrul 
gestiunii directe, în conformitate cu 
Regulamentul financiar.

Mecanismul de redresare și reziliență este 
pus în aplicare de Comisie în cadrul 
gestiunii directe, în conformitate cu 
Regulamentul financiar. Conform 
articolului 287 alineatul (1) din TFUE, 
Curtea de Conturi Europeană verifică 
totalitatea conturilor de venituri și 
cheltuieli ale Uniunii, inclusiv cele 
rezultate din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 725
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea mecanismului, ca parte a 
Next Generation EU, este însoțită de un 
plan de rambursare clar și credibil, fără a 
se recurge la CFM.

Or. en

Amendamentul 726
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul finanțării sustenabile a 
mecanismului, Comisia și Consiliul se 
angajează să introducă un calendar clar 
și obligatoriu pentru un coș de noi resurse 
proprii, care intră în bugetul general în 
cursul următorului cadru financiar 
multianual. Cuantumul noilor resurse 
proprii este suficient pentru a acoperi cel 
puțin principalul și cheltuielile cu 
dobânzile legate de împrumutarea de 
fonduri în cadrul Next Generation EU.

Or. en

Amendamentul 727
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia instituie măsuri eficace și 
proporționale de combatere a fraudei, 
luând în considerare riscurile identificate.

Or. en

Amendamentul 728
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Verificări și audituri eficiente și eficace
1. Comisia, OLAF, EPPO și Curtea de 
Conturi Europeană sunt autorizate în 
mod expres să își exercite drepturile 
prevăzute la articolul 129 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.
2. Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) poate efectua 
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investigații administrative, inclusiv 
verificări și inspecții la fața locului, în 
conformitate cu dispozițiile și procedurile 
prevăzute în Regulamentul (UE, 
EURATOM) nr. 883/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
și în Regulamentul (Euratom, CE) 
nr. 2185/96 al Consiliului, pentru a stabili 
existența unui act de fraudă, de corupție 
sau a oricărei alte activități ilegale care 
afectează interesele financiare ale 
Uniunii în legătură cu sprijinul în cadrul 
mecanismului.
3. Comisia instituie măsuri eficace și 
proporționale de combatere a fraudei, 
luând în considerare riscurile identificate. 
În acest scop, Comisia dezvoltă sisteme IT 
sau adaptează sistemele IT existente 
pentru a crea un sistem digital de 
raportare a performanței care să permită 
monitorizarea, detectarea și raportarea 
neregulilor sau a fraudelor.
4. Autoritățile statelor membre, care 
sunt implicate în punerea în aplicare a 
sprijinului în cadrul mecanismului, țin 
evidența operatorilor economici și a 
beneficiarilor lor reali, atunci când acești 
beneficiari reali sunt persoane fizice 
implicate în punerea în aplicare a 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență se adaugă 
sprijinului furnizat în cadrul altor fonduri și 
programe ale Uniunii. Proiectele de 
reformă și de investiții pot beneficia de 
sprijin din partea altor programe și 
instrumente ale Uniunii, cu condiția ca 

Sprijinul acordat în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență se poate adăuga 
sprijinului furnizat în cadrul altor fonduri și 
programe ale Uniunii. Proiectele de 
reformă și de investiții pot beneficia de 
sprijin din partea altor programe și 
instrumente ale Uniunii, cu condiția ca 
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acest sprijin să nu acopere aceleași costuri. acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.
Or. en

Amendamentul 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții 
respectă ambele aspecte ale adiționalității, 
în conformitate cu articolul 209 alineatul 
(2) litera (b) din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 731
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

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

Or. fr

Amendamentul 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

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

Or. en

Amendamentul 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

buna guvernanță economică
1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 



AM\1213689RO.docx 99/285 PE657.420v01-00

RO

17 alineatele (1) și (2) sau de suspendare 
a plăților în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.
Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de 
suspendare.
Suspendarea termenului prevăzut la 
articolul 17 se aplică din ziua următoare 
datei adoptării deciziei prevăzute la 
alineatul (1).
În cazul suspendării plăților, se aplică 
articolul 15 alineatul (9) din 
Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind (...).
2. În cazul apariției oricăruia dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(11) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […], Consiliul, 
la propunerea Comisiei, adoptă, printr-un 
act de punere în aplicare, o decizie de 
revocare a suspendării termenului sau a 
plăților prevăzută la alineatul anterior.
Procedurile sau plățile relevante se reiau 
în ziua următoare datei de revocare a 
suspendării.

Or. en

Amendamentul 734
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

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

Or. en

Amendamentul 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

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

Or. en

Amendamentul 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de corelare a mecanismului cu buna 
guvernanță economică

Măsuri de corelare a mecanismului cu buna 
guvernanță economică și cu obiectivele în 
domeniul climei și al mediului și cele 
sociale ale Uniunii

Or. en

Amendamentul 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 
17 alineatele (1) și (2) sau de suspendare 
a plăților în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.

eliminat

Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de 
suspendare.
Suspendarea termenului prevăzut la 
articolul 17 se aplică din ziua următoare 
datei adoptării deciziei prevăzute la 
alineatul (1).
În cazul suspendării plăților, se aplică 
articolul 15 alineatul (9) din 
Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind (...).

Or. en
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Amendamentul 739
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 
17 alineatele (1) și (2) sau de suspendare 
a plăților în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.

1. Finanțarea din cadrul 
mecanismului nu se acordă în 
următoarele cazuri:

a) în cazul în care Consiliul a decis, 
în conformitate cu articolul 126 
alineatul (6) din tratat, că există deficit 
public excesiv într-un stat membru 
beneficiar și dacă s-a stabilit, în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (8) 
din tratat, că statul membru în cauză nu a 
întreprins acțiuni eficace ca răspuns la o 
recomandare a Consiliului formulată 
conform articolului 126 alineatul (7) din 
tratat;
b) 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, 
pentru motivul că un stat membru a 
transmis un plan de măsuri corective 
insuficiente;
c) atunci când Consiliul adoptă două 
decizii succesive în cadrul aceleiași 
proceduri de dezechilibru, în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011, prin 
care constată un caz de nerespectare de 
către un stat membru pentru motivul că 
acesta nu a întreprins măsurile corective 
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recomandate;
d) atunci când Comisia 
concluzionează că un stat membru nu a 
adoptat măsurile menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului și decide, în consecință, să nu 
autorizeze plata asistenței financiare 
acordate statului membru respectiv;
e) 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.
În cazul în care un stat membru se află în 
una sau mai multe dintre situațiile 
menționate anterior, Comisia poate decide 
suspendarea totală sau parțială a 
angajamentelor și a plăților din cadrul 
mecanismului pentru statul membru în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 
17 alineatele (1) și (2) sau de suspendare a 
plăților în cadrul Mecanismului de 

1. Comisia adoptă, prin acte delegate, 
o decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la 
articolul 17 alineatele (1) și (2) sau de 
suspendare a plăților în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență în 
următoarele cazuri:
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redresare și reziliență.

(a) atunci când Consiliul decide, în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (8) 
sau cu articolul 126 alineatul (11) din 
TFUE, că un stat membru nu a întreprins 
acțiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului său excesiv;
(b) 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, 
pentru motivul că un stat membru a 
transmis un plan de măsuri corective 
insuficiente;
(c) atunci când Consiliul adoptă două 
decizii succesive în cadrul aceleiași 
proceduri de dezechilibru, în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011, prin 
care constată un caz de nerespectare de 
către un stat membru pentru motivul că 
acesta nu a întreprins măsurile corective 
recomandate;
(d) atunci când Comisia 
concluzionează că un stat membru nu a 
adoptat măsurile menționate în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 și 
decide, în consecință, să nu autorizeze 
plata asistenței financiare acordate 
statului membru respectiv; (e) 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. (...)

Or. en

Amendamentul 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 
17 alineatele (1) și (2) sau de suspendare a 
plăților în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.

1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă, 
printr-o decizie de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 
17 alineatele (1) și (2) sau de suspendare a 
plăților în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 742
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 
17 alineatele (1) și (2) sau de suspendare a 
plăților în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.

1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], o 
suspendare automată a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 
17 alineatele (1) și (2) și o suspendare 
automată a plăților în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență vor intra în 
vigoare cu efect imediat.

Or. en

Amendamentul 743
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de suspendare.

Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de suspendare. 
Decizia de recuperare a plăților se aplică 
pentru plățile efectuate deja din cadrul 
mecanismului și primite de statul membru 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 744
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de 
suspendare.

Suspendarea plăților prevăzută la alineatul 
(1) se aplică cererilor de plată transmise 
după data suspendării.

Or. en

Amendamentul 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Întreprinderile beneficiare nu ar 
trebui să fie înregistrate în paradisurile 
fiscale enumerate pe lista UE a 
jurisdicțiilor necooperante în scopuri 
fiscale elaborată de Consiliu și, dacă sunt 
înregistrate, acestea pot rămâne 
întreprinderi beneficiare numai dacă se 
angajează să adopte măsuri menite să le 
elimine de pe listă într-o perioadă 
determinată de 6 luni.

Or. en
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Amendamentul 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Decizia de suspendare a plăților 
prevăzută la alineatul (1) nu se aplică atât 
timp cât clauza derogatorie generală a 
Pactului de stabilitate și de creștere este 
activată în conformitate cu articolul 5 
alineatul (1) și cu articolul 9 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 și atât 
timp cât persistă consecințele economice 
și sociale grave ale pandemiei de COVID-
19.

Or. en

Amendamentul 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul apariției oricăruia dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(11) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […], Consiliul, 
la propunerea Comisiei, adoptă, printr-un 
act de punere în aplicare, o decizie de 
revocare a suspendării termenului sau a 
plăților prevăzută la alineatul anterior.

2. Comisia revocă suspendarea 
angajamentelor în următoarele cazuri:

(a) atunci când procedura de deficit 
excesiv se suspendă în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 
1467/97 al Consiliului sau atunci când 
Consiliul a decis, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (12) din TFUE, să 
abroge decizia privind existența unui 
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deficit excesiv;
(b) atunci când Consiliul a aprobat 
planul de măsuri corective prezentat de 
statul membru în cauză în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 sau 
atunci când procedura de dezechilibru 
excesiv este suspendată în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (5) din regulamentul 
respectiv sau atunci când Consiliul a 
închis procedura de dezechilibru excesiv 
în conformitate cu articolul 11 din 
regulamentul respectiv;
(c) atunci când Comisia a 
concluzionat că un stat membru a luat 
măsuri adecvate, astfel cum se 
menționează în Regulamentul (CE) 
nr. 332/2002;
(d) atunci când Comisia a 
concluzionat că statul membru în cauză a 
luat măsuri adecvate pentru 
implementarea programului de ajustare 
menționat la articolul 7 din Regulamentul 
(UE) nr. 472/2013 sau a măsurilor 
solicitate printr-o decizie a Consiliului în 
conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din TFUE.

După revocarea suspendării 
angajamentelor, Comisia reintegrează în 
buget angajamentele suspendate în 
conformitate cu articolul [8] din 
Regulamentul (UE, Euratom) [[...] 
(Regulamentul CFM)] al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 748
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul apariției oricăruia dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(11) din Regulamentul de stabilire a unor 

2. În cazul în care Consiliul decide că 
statul membru în cauză a adoptat 
măsurile corective necesare, Comisia 
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dispoziții comune privind […], Consiliul, 
la propunerea Comisiei, adoptă, printr-un 
act de punere în aplicare, o decizie de 
revocare a suspendării termenului sau a 
plăților prevăzută la alineatul anterior.

decide, fără întârziere, să revoce 
suspendarea.

Or. en

Amendamentul 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul apariției oricăruia dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(11) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […], Consiliul, 
la propunerea Comisiei, adoptă, printr-un 
act de punere în aplicare, o decizie de 
revocare a suspendării termenului sau a 
plăților prevăzută la alineatul anterior.

2. În cazul apariției oricăruia dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(11) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […], Consiliul, 
la propunerea Comisiei, adoptă, printr-o 
decizie de punere în aplicare, o decizie de 
revocare a suspendării termenului sau a 
plăților prevăzută la alineatul anterior.

Or. en

Amendamentul 750
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul apariției oricăruia dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(11) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […], Consiliul, 
la propunerea Comisiei, adoptă, printr-un 
act de punere în aplicare, o decizie de 
revocare a suspendării termenului sau a 
plăților prevăzută la alineatul anterior.

2. În cazul apariției oricăruia dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(11) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […], Comisia 
adoptă, printr-un act de punere în aplicare, 
o decizie de revocare a suspendării 
termenului sau a plăților prevăzută la 
alineatul anterior.

Or. en

Amendamentul 751
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper



PE657.420v01-00 112/285 AM\1213689RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul adoptă deciziile prevăzute la 
alineatele (1) și (2) cu majoritate 
calificată, pe baza unei propuneri a 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care semestrul 
european și, în special, recomandările 
specifice fiecărei țări, identifică dificultăți 
care necesită reforme urgente, dar statul 
membru în cauză utilizează în mod 
inadecvat finanțarea alocată sau în cazul 
în care Comisia a decis suspendarea 
acestei finanțări din cauza punerii în 
aplicare nesatisfăcătoare a planurilor de 
redresare și reziliență sau în cazul unor 
deficiențe în ceea ce privește statul de 
drept, măsurile la nivel regional și local, 
inclusiv inițiativele societății civile, care 
contribuie la abordarea acestor dificultăți 
beneficiază în continuare de mecanism, 
iar finanțarea este pusă la dispoziția 
autorităților regionale și locale și a altor 
părți interesate, inclusiv a partenerilor 
sociali și a organizațiilor societății civile.

Or. en

Amendamentul 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul nerespectării 
semnificative a obiectivelor UE în 
domeniul climei și al mediului, în special 
realizarea obiectivelor actualizate ale 
Uniunii în domeniul climei pentru 2030 și 
a obiectivului UE de realizare a 
neutralității climatice până în 2050, 
precum și în cazul nerespectării Pilonului 
european al drepturilor sociale, Comisia 
adoptă, printr-un act delegat, în 
conformitate cu articolul 25a, o decizie de 
suspendare totală sau parțială a plăților 
în cadrul mecanismului.

Or. en

Amendamentul 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Auditul extern al activităților 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
regulament este efectuat de către Curtea 
de Conturi Europeană în conformitate cu 
articolul 287 din TFUE. Comisia, statele 
membre beneficiare și orice persoană sau 
entitate care primește fonduri ale Uniunii 
asigură accesul deplin al Curții de 
Conturi Europene la toate informațiile pe 
care le consideră necesare pentru a-și 
efectua auditurile.

Or. en

Amendamentul 755
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul nerespectării 
semnificative a obiectivelor UE în 
domeniul climei și al mediului, în special 
realizarea obiectivelor actualizate ale 
Uniunii în domeniul climei pentru 2030 și 
a obiectivului UE de realizare a 
neutralității climatice până în 2050, 
Comisia adoptă măsuri de suspendare 
totală sau parțială a plăților în cadrul 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 756
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Un stat membru rambursează 
Comisiei contribuțiile financiare plătite 
acestuia în conformitate cu articolul 15 
cu privire la angajamentul în materie de 
reformă, în cazul unor inversări 
semnificative ale reformelor care făceau 
parte din planul național de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia informează Parlamentul 
European cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului articol. În special, 
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Comisia informează imediat Parlamentul 
European, atunci când una dintre 
condițiile prevăzute la alineatul (1) este 
îndeplinită în privința unui stat membru 
și furnizează detalii referitoare la plățile 
care ar putea face obiectul unei 
suspendări a angajamentelor sau a 
plăților.
Parlamentul European poate invita 
Comisia la un dialog structurat privind 
aplicarea alineatului (1), ținând seama în 
special de transmiterea informațiilor 
menționate la primul paragraf.
Comisia nu propune un act de punere în 
aplicare menționat la alineatul (1) decât 
dacă dialogul structurat menționat la al 
doilea paragraf este considerat finalizat în 
cadrul unei comunicări oficiale a 
Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 758
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 

statul de drept
1. Mecanismul este disponibil numai 
pentru statele membre care s-au angajat 
să respecte statul de drept și valorile 
fundamentale ale Uniunii. Înainte de a 
primi orice plată din cadrul 
mecanismului, statele membre semnează 
„angajamentul față de statul de drept”. 
Angajamentul va reprezenta un 
angajament politic de a proteja și a 
respecta statul de drept și valorile 
fundamentale ale Uniunii. Comisia 
adoptă „angajamentul față de statul de 
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drept” printr-un act delegat.
2. Comisia este împuternicită să 
inițieze suspendarea creditelor de 
angajament sau a creditelor de plată 
pentru statele membre în cadrul 
mecanismului în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, atunci când acestea afectează sau 
riscă să afecteze principiile bunei gestiuni 
financiare sau protecția intereselor 
financiare ale Uniunii.
3. În special următoarele sunt 
considerate deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept, atunci când 
acestea afectează sau riscă să afecteze 
principiile bunei gestiuni financiare sau 
protecția intereselor financiare ale 
Uniunii:
a) periclitarea independenței 
sistemului judiciar, inclusiv stabilind 
orice tip de limitări privind capacitatea de 
exercitare a funcțiilor judiciare în mod 
autonom, intervenind din exterior asupra 
garanțiilor de independență, limitând 
activitatea judiciară în temeiul unui ordin 
extern, revizuind în mod arbitrar normele 
privind numirea sau condițiile de muncă 
ale personalului judiciar, influențându-l 
în orice mod care îi pune în pericol 
imparțialitatea sau interferând cu 
independența avocaturii;
b) faptul de a nu preveni, corecta și 
sancționa decizii arbitrare sau ilegale ale 
autorităților publice, inclusiv ale 
autorităților de aplicare a legii, faptul de a 
nu pune la dispoziție resursele financiare 
și umane, afectând funcționarea 
corespunzătoare a acestora sau 
nerespectarea obligației de a garanta 
absența conflictelor de interese;
c) limitarea disponibilității și a 
eficacității căilor de atac, inclusiv prin 
intermediul unor norme procedurale 
restrictive, neexecutarea hotărârilor 
judecătorești sau limitarea investigării, a 
urmăririi penale sau a sancționării 
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efective a încălcărilor legii;
d) periclitarea capacității 
administrative a unui stat membru de a 
respecta obligațiile care decurg din 
apartenența la Uniune, inclusiv 
capacitatea de a pune în aplicare în mod 
efectiv normele, standardele și politicile 
care alcătuiesc corpul dreptului Uniunii;
e) măsuri care reduc protecția 
comunicării confidențiale dintre avocat și 
client.
4. O deficiență generalizată în ceea 
ce privește statul de drept într-un stat 
membru poate fi constatată atunci când 
unul sau mai multe dintre următoarele, în 
special, sunt afectate sau riscă să fie 
afectate:
a) funcționarea corespunzătoare a 
autorităților din statul membru respectiv 
care pun în aplicare mecanismul, în 
special în contextul procedurilor de 
atribuire a contractelor sau de acordare 
de granturi;
b) buna funcționare a economiei de 
piață, respectând astfel concurența și 
forțele pieței din Uniune, precum și 
punerea în aplicare în mod eficace a 
obligațiilor care decurg din calitatea de 
membru, inclusiv aderarea la obiectivul 
uniunii politice, economice și monetare;
c) buna funcționare a autorităților 
care efectuează controale financiare, 
monitorizare și audituri interne și externe, 
precum și funcționarea corespunzătoare a 
sistemelor eficiente și transparente de 
gestiune financiară și de responsabilitate;
d) funcționarea corespunzătoare a 
organismelor de investigare și a 
Ministerului Public cu privire la 
urmărirea penală a fraudei, inclusiv a 
evaziunii fiscale, a corupției sau a altor 
încălcări ale dreptului Uniunii în legătură 
cu punerea în aplicare a mecanismului;
e) controlul jurisdicțional efectiv, 
efectuat de instanțe independente, al 
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acțiunilor sau al omisiunilor autorităților 
menționate la literele (a), (c) și (d);
f) prevenirea și sancționarea fraudei, 
inclusiv a evaziunii fiscale, a corupției sau 
a altor încălcări ale dreptului Uniunii în 
legătură cu punerea în aplicare a 
mecanismului, precum și impunerea de 
către instanțele sau autoritățile 
administrative naționale de sancțiuni 
eficace și disuasive pentru beneficiari;
g) recuperarea fondurilor plătite în 
mod necuvenit;
h) prevenirea și sancționarea 
evaziunii fiscale și a concurenței fiscale și 
funcționarea corespunzătoare a 
autorităților care contribuie la cooperarea 
administrativă în materie fiscală;
i) cooperarea eficace și în timp util 
cu Oficiul European de Luptă Antifraudă 
și, cu condiția participării statului 
membru în cauză, cu Parchetul European 
în cursul investigațiilor sau al urmăririlor 
penale inițiate de acestea în temeiul 
propriilor lor acte juridice și în 
conformitate cu principiul cooperării 
loiale;
j) punerea în aplicare 
corespunzătoare a mecanismului în urma 
unei încălcări sistematice a drepturilor 
fundamentale.
5. În cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatul (4), se pot 
adopta una sau mai multe dintre 
următoarele măsuri:
(1) interzicerea asumării de noi 
angajamente juridice;
(2) suspendarea angajamentelor;
(3) reducerea angajamentelor, inclusiv 
prin corecții financiare;
(4) reducerea prefinanțării;
(5) întreruperea termenelor de plată;
(6) suspendarea plăților.
Cu excepția cazului în care se specifică 
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altfel în decizia de adoptare a măsurilor, 
impunerea unor măsuri adecvate nu 
afectează obligația statelor membre de a 
efectua plăți către destinatarii sau 
beneficiarii finali.
Măsurile adoptate sunt proporționale cu 
natura, gravitatea, durata și amploarea 
deficienței generalizate în ceea ce privește 
statul de drept. Pe cât posibil, măsurile 
vizează acțiunile Uniunii afectate sau care 
ar putea fi afectate de deficiența 
respectivă.
Comisia furnizează informații și orientări 
pentru destinatarii sau beneficiarii finali 
privind obligațiile statelor membre, prin 
intermediul unui site sau al unui portal 
internet.
De asemenea, Comisia oferă, pe același 
site sau portal, instrumente adecvate 
pentru ca destinatarii sau beneficiarii 
finali să informeze Comisia cu privire la 
orice încălcare a acestor obligații care, în 
opinia acestor destinatari sau beneficiari 
finali, îi afectează în mod direct. 
Informațiile furnizate de destinatarii sau 
beneficiarii finali în conformitate cu 
prezentul alineat pot fi luate în 
considerare de către Comisie numai în 
cazul în care sunt însoțite de o dovadă 
conform căreia destinatarul sau 
beneficiarul final în cauză a depus o 
plângere oficială la autoritatea 
competentă.
Pe baza informațiilor furnizate de 
destinatarii sau beneficiarii finali, 
Comisia asigură faptul că orice sumă 
datorată de statele membre este plătită 
efectiv destinatarilor sau beneficiarilor 
finali.
6. În cazul în care Comisia constată 
că are motive rezonabile să considere că 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (4), aceasta trimite statului 
membru respectiv o notificare scrisă, 
precizând motivele care stau la baza 
constatărilor sale. Comisia informează 
fără întârziere Parlamentul European și 
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Consiliul cu privire la o astfel de 
notificare și conținutul acesteia.
Atunci când analizează dacă sunt 
îndeplinite condițiile menționate la 
alineatul (4), Comisia ia în considerare 
toate informațiile relevante, hotărârile 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
rezoluțiile Parlamentului European, 
rapoartele Curții de Conturi Europene, 
precum și concluziile și recomandările 
organizațiilor și rețelelor internaționale 
relevante. Comisia ia, de asemenea, în 
considerare criteriile utilizate în contextul 
negocierilor de aderare la Uniune, în 
special capitolele acquis-ului privind 
sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale, justiția, libertatea și 
securitatea, controlul financiar și 
impozitarea, precum și orientările utilizate 
în contextul mecanismului de cooperare și 
de verificare în vederea urmăririi 
progreselor înregistrate de un stat 
membru.
Comisia va fi asistată de un grup de 
experți independenți, care va fi instituit 
printr-un act delegat.
Comisia poate solicita orice informații 
suplimentare necesare pentru evaluarea 
pe care o efectuează, atât înainte, cât și 
după ce a făcut o constatare.
Statul membru în cauză furnizează 
informațiile cerute și poate face observații 
într-un termen specificat de Comisie, care 
nu poate fi mai scurt de o lună, nici mai 
lung de trei luni de la data notificării 
constatării. În observațiile sale, statul 
membru poate propune adoptarea unor 
măsuri de remediere.
Comisia ia în considerare informațiile 
primite și orice observații făcute de statul 
membru în cauză, precum și caracterul 
adecvat al oricăror măsuri de remediere 
propuse atunci când decide dacă să 
adopte sau nu o decizie privind oricare 
dintre măsurile prevăzute la alineatul (5). 
Comisia decide în legătură cu acțiunile 
care urmează să fie întreprinse în urma 
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informațiilor primite într-un termen 
orientativ de o lună și, în orice caz, într-
un termen rezonabil de la data primirii 
informațiilor respective.
Atunci când analizează proporționalitatea 
măsurilor care urmează să fie impuse, 
Comisia ține seama în mod corespunzător 
de informațiile și orientările menționate la 
prezentul alineat.
În cazul în care consideră că s-a stabilit 
existența unei deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept, Comisia 
adoptă, printr-un act de punere în 
aplicare, o decizie privind măsurile 
menționate la alineatul (5).
În același timp cu adoptarea deciziei, 
Comisia prezintă simultan Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
transfer către o rezervă bugetară a unui 
cuantum echivalent cu valoarea 
măsurilor adoptate.
Prin derogare de la articolul 31 
alineatele (4) și (6) din Regulamentul 
financiar, Parlamentul European și 
Consiliul deliberează cu privire la 
propunerea de transfer în termen de patru 
săptămâni de la primirea acesteia de către 
ambele instituții. Propunerea de transfer 
se consideră aprobată, cu excepția cazului 
în care, în acest termen de patru 
săptămâni, Parlamentul European, 
hotărând cu majoritatea voturilor 
exprimate, sau Consiliul, hotărând cu 
majoritate calificată, o modifică sau o 
respinge. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul modifică 
propunerea de transfer, se aplică 
articolul 31 alineatul (8) din 
Regulamentul financiar.
Decizia menționată la paragraful (8) intră 
în vigoare în cazul în care nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
respinge propunerea de transfer în 
termenul menționat la paragraful (10).
7. Statul membru în cauză poate, în 
orice moment, să prezinte Comisiei o 
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notificare oficială incluzând elemente de 
probă pentru a arăta că deficiența 
generalizată în ceea ce privește statul de 
drept a fost remediată sau a încetat să mai 
existe.
La cererea statului membru în cauză sau 
din proprie inițiativă, Comisia evaluează 
situația din statul membru în cauză într-
un termen orientativ de o lună și, în orice 
caz, într-un termen rezonabil de la data 
primirii notificării oficiale. După ce 
deficiențele generalizate în ceea ce 
privește statul de drept pe baza cărora au 
fost adoptate măsurile menționate la 
alineatul (5) încetează să mai existe, 
integral sau parțial, Comisia adoptă fără 
întârziere o decizie de eliminare totală sau 
parțială a respectivelor măsuri. În același 
timp cu adoptarea deciziei sale, Comisia 
prezintă simultan Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
eliminare, totală sau parțială, a rezervei 
bugetare menționate la alineatul (6). Se 
aplică procedura prevăzută la alineatul 
(5).

Or. en

Amendamentul 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 

statul de drept
1. Mecanismul este disponibil numai 
pentru statele membre care s-au angajat 
să respecte statul de drept și valorile 
fundamentale ale Uniunii. Înainte de a 
primi orice plată din cadrul 
mecanismului, statele membre semnează 
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„angajamentul față de statul de drept”. 
Angajamentul va reprezenta un 
angajament politic de a proteja și a 
respecta statul de drept și valorile 
fundamentale ale Uniunii. Comisia 
adoptă „angajamentul față de statul de 
drept” printr-un act delegat.
2. Comisia este împuternicită să 
inițieze suspendarea creditelor de 
angajament sau a creditelor de plată 
pentru statele membre în cadrul 
mecanismului în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, atunci când acestea afectează sau 
riscă să afecteze principiile bunei gestiuni 
financiare sau protecția intereselor 
financiare ale Uniunii.
3. În special următoarele sunt 
considerate deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept, atunci când 
acestea afectează sau riscă să afecteze 
principiile bunei gestiuni financiare sau 
protecția intereselor financiare ale 
Uniunii:
a) periclitarea independenței 
sistemului judiciar, inclusiv stabilind 
orice tip de limitări privind capacitatea de 
exercitare a funcțiilor judiciare în mod 
autonom, intervenind din exterior asupra 
garanțiilor de independență, limitând 
activitatea judiciară în temeiul unui ordin 
extern, revizuind în mod arbitrar normele 
privind numirea sau condițiile de muncă 
ale personalului judiciar, influențându-l 
în orice mod care îi pune în pericol 
imparțialitatea sau interferând cu 
independența avocaturii;
b) faptul de a nu preveni, corecta și 
sancționa decizii arbitrare sau ilegale ale 
autorităților publice, inclusiv ale 
autorităților de aplicare a legii, faptul de a 
nu pune la dispoziție resursele financiare 
și umane, afectând funcționarea 
corespunzătoare a acestora sau 
nerespectarea obligației de a garanta 
absența conflictelor de interese;
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c) limitarea disponibilității și a 
eficacității căilor de atac, inclusiv prin 
intermediul unor norme procedurale 
restrictive, neexecutarea hotărârilor 
judecătorești sau limitarea investigării, a 
urmăririi penale sau a sancționării 
efective a încălcărilor legii;
d) periclitarea capacității 
administrative a unui stat membru de a 
respecta obligațiile care decurg din 
apartenența la Uniune, inclusiv 
capacitatea de a pune în aplicare în mod 
efectiv normele, standardele și politicile 
care alcătuiesc corpul dreptului Uniunii;
e) măsuri care reduc protecția 
comunicării confidențiale dintre avocat și 
client.
4. O deficiență generalizată în ceea 
ce privește statul de drept într-un stat 
membru este constatată atunci când unul 
sau mai multe dintre următoarele, în 
special, sunt afectate sau riscă să fie 
afectate:
a)  funcționarea corespunzătoare a 
autorităților din statul membru respectiv 
care pun în aplicare mecanismul, în 
special în contextul procedurilor de 
atribuire a contractelor sau de acordare 
de granturi;
b) buna funcționare a economiei de 
piață, respectând astfel concurența și 
forțele pieței din Uniune, precum și 
punerea în aplicare în mod eficace a 
obligațiilor care decurg din calitatea de 
membru, inclusiv aderarea la obiectivul 
uniunii politice, economice și monetare;
c)  buna funcționare a autorităților 
care efectuează controale financiare, 
monitorizare și audituri interne și externe, 
precum și funcționarea corespunzătoare a 
sistemelor eficiente și transparente de 
gestiune financiară și de responsabilitate;
d)  funcționarea corespunzătoare a 
organismelor de investigare și a 
Ministerului Public cu privire la 
urmărirea penală a fraudei, inclusiv a 
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evaziunii fiscale, a corupției sau a altor 
încălcări ale dreptului Uniunii în legătură 
cu punerea în aplicare a mecanismului;
e) controlul jurisdicțional efectiv, 
efectuat de instanțe independente, al 
acțiunilor sau al omisiunilor autorităților 
menționate la literele (a), (c) și (d);
f) prevenirea și sancționarea fraudei, 
inclusiv a evaziunii fiscale, a corupției sau 
a altor încălcări ale dreptului Uniunii în 
legătură cu punerea în aplicare a 
mecanismului, precum și impunerea de 
către instanțele sau autoritățile 
administrative naționale de sancțiuni 
eficace și disuasive pentru beneficiari;
g) recuperarea fondurilor plătite în 
mod necuvenit;
h) prevenirea și sancționarea 
evaziunii fiscale și a concurenței fiscale și 
funcționarea corespunzătoare a 
autorităților care contribuie la cooperarea 
administrativă în materie fiscală;
i) cooperarea eficace și în timp util 
cu Oficiul European de Luptă Antifraudă 
și, cu condiția participării statului 
membru în cauză, cu Parchetul European 
în cursul investigațiilor sau al urmăririlor 
penale inițiate de acestea în temeiul 
propriilor lor acte juridice și în 
conformitate cu principiul cooperării 
loiale;
j) punerea în aplicare 
corespunzătoare a mecanismului în urma 
unei încălcări sistematice a drepturilor 
fundamentale.
5. În cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la alineatul (4), se 
adoptă una sau mai multe dintre 
următoarele măsuri:
(1) interzicerea asumării de noi 
angajamente juridice;
(2) suspendarea angajamentelor;
(3) reducerea angajamentelor, inclusiv 
prin corecții financiare;
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(4) reducerea prefinanțării;
(5) întreruperea termenelor de plată;
(6) suspendarea plăților.
Cu excepția cazului în care se specifică 
altfel în decizia de adoptare a măsurilor, 
impunerea unor măsuri adecvate nu 
afectează obligația statelor membre de a 
efectua plăți către destinatarii sau 
beneficiarii finali.
Măsurile adoptate sunt proporționale cu 
natura, gravitatea, durata și amploarea 
deficienței generalizate în ceea ce privește 
statul de drept. Pe cât posibil, măsurile 
vizează acțiunile Uniunii afectate sau care 
ar putea fi afectate de deficiența 
respectivă.
Comisia furnizează informații și orientări 
pentru destinatarii sau beneficiarii finali 
privind obligațiile statelor membre, prin 
intermediul unui site sau al unui portal 
internet.
De asemenea, Comisia oferă, pe același 
site sau portal, instrumente adecvate 
pentru ca destinatarii sau beneficiarii 
finali să informeze Comisia cu privire la 
orice încălcare a acestor obligații care, în 
opinia acestor destinatari sau beneficiari 
finali, îi afectează în mod direct. 
Informațiile furnizate de destinatarii sau 
beneficiarii finali în conformitate cu 
prezentul alineat pot fi luate în 
considerare de către Comisie numai în 
cazul în care sunt însoțite de o dovadă 
conform căreia destinatarul sau 
beneficiarul final în cauză a depus o 
plângere oficială la autoritatea 
competentă.
Pe baza informațiilor furnizate de 
destinatarii sau beneficiarii finali, 
Comisia asigură faptul că orice sumă 
datorată de statele membre este plătită 
efectiv destinatarilor sau beneficiarilor 
finali.
6. În cazul în care Comisia constată că 
are motive rezonabile să considere că sunt 
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îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (4), aceasta trimite statului 
membru respectiv o notificare scrisă, 
precizând motivele care stau la baza 
constatărilor sale. Comisia informează 
fără întârziere Parlamentul European și 
Consiliul cu privire la o astfel de 
notificare și conținutul acesteia.
Atunci când analizează dacă sunt 
îndeplinite condițiile menționate la 
alineatul (4), Comisia ia în considerare 
toate informațiile relevante, hotărârile 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
rezoluțiile Parlamentului European, 
rapoartele Curții de Conturi Europene, 
precum și concluziile și recomandările 
organizațiilor și rețelelor internaționale 
relevante. Comisia ia, de asemenea, în 
considerare criteriile utilizate în contextul 
negocierilor de aderare la Uniune, în 
special capitolele acquis-ului privind 
sistemul judiciar și drepturile 
fundamentale, justiția, libertatea și 
securitatea, controlul financiar și 
impozitarea, precum și orientările utilizate 
în contextul mecanismului de cooperare și 
de verificare în vederea urmăririi 
progreselor înregistrate de un stat 
membru.
Comisia va fi asistată de un grup de 
experți independenți, care va fi instituit 
printr-un act delegat.
Comisia poate solicita orice informații 
suplimentare necesare pentru evaluarea 
pe care o efectuează, atât înainte, cât și 
după ce a făcut o constatare.
Statul membru în cauză furnizează 
informațiile cerute și poate face observații 
într-un termen specificat de Comisie, care 
nu poate fi mai scurt de o lună, nici mai 
lung de trei luni de la data notificării 
constatării. În observațiile sale, statul 
membru poate propune adoptarea unor 
măsuri de remediere.
Comisia ia în considerare informațiile 
primite și orice observații făcute de statul 
membru în cauză, precum și caracterul 
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adecvat al oricăror măsuri de remediere 
propuse atunci când decide dacă să 
adopte sau nu o decizie privind oricare 
dintre măsurile prevăzute la alineatul (5). 
Comisia decide în legătură cu acțiunile 
care urmează să fie întreprinse în urma 
informațiilor primite într-un termen 
orientativ de o lună și, în orice caz, într-
un termen rezonabil de la data primirii 
informațiilor respective.
Atunci când analizează proporționalitatea 
măsurilor care urmează să fie impuse, 
Comisia ține seama în mod corespunzător 
de informațiile și orientările menționate la 
prezentul alineat.
În cazul în care consideră că s-a stabilit 
existența unei deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept, Comisia 
adoptă, printr-un act de punere în 
aplicare, o decizie privind măsurile 
menționate la alineatul (5).
În același timp cu adoptarea deciziei, 
Comisia prezintă simultan Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
transfer către o rezervă bugetară a unui 
cuantum echivalent cu valoarea 
măsurilor adoptate.
Prin derogare de la articolul 31 
alineatele (4) și (6) din Regulamentul 
financiar, Parlamentul European și 
Consiliul deliberează cu privire la 
propunerea de transfer în termen de patru 
săptămâni de la primirea acesteia de către 
ambele instituții. Propunerea de transfer 
se consideră aprobată, cu excepția cazului 
în care, în acest termen de patru 
săptămâni, Parlamentul European, 
hotărând cu majoritatea voturilor 
exprimate, sau Consiliul, hotărând cu 
majoritate calificată, o modifică sau o 
respinge. În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul modifică 
propunerea de transfer, se aplică 
articolul 31 alineatul (8) din 
Regulamentul financiar.
Decizia menționată la paragraful (8) intră 
în vigoare în cazul în care nici 
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Parlamentul European, nici Consiliul nu 
respinge propunerea de transfer în 
termenul menționat la paragraful (10).
7. Statul membru în cauză poate, în orice 
moment, să prezinte Comisiei o notificare 
oficială incluzând elemente de probă 
pentru a arăta că deficiența generalizată 
în ceea ce privește statul de drept a fost 
remediată sau a încetat să mai existe.
La cererea statului membru în cauză sau 
din proprie inițiativă, Comisia evaluează 
situația din statul membru în cauză într-
un termen orientativ de o lună și, în orice 
caz, într-un termen rezonabil de la data 
primirii notificării oficiale. După ce 
deficiențele generalizate în ceea ce 
privește statul de drept pe baza cărora au 
fost adoptate măsurile menționate la 
alineatul (5) încetează să mai existe, 
integral sau parțial, Comisia adoptă fără 
întârziere o decizie de eliminare totală sau 
parțială a respectivelor măsuri. În același 
timp cu adoptarea deciziei sale, Comisia 
prezintă simultan Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
eliminare, totală sau parțială, a rezervei 
bugetare menționate la alineatul (6). Se 
aplică procedura prevăzută la alineatul 
(5).

Or. en

Amendamentul 760
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
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
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statul de drept
1. În cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept într-un stat membru, care afectează 
principiile bunei gestiuni financiare sau 
protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din Regulamentul [.../...] 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, o decizie:
(a) de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor menționate la 
articolul 17 alineatele (1) și (2) din 
prezentul regulament; sau
(b) de suspendare a plăților în cadrul 
mecanismului.
Decizia de suspendare a plăților 
menționată la primul paragraf se aplică 
cererilor de plată transmise după data 
deciziei de suspendare.
Suspendarea termenului prevăzut la 
articolul 17 se aplică din ziua următoare 
datei adoptării deciziei menționate la 
primul paragraf.
În cazul suspendării plăților, se aplică 
articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul 
[.../...] privind protecția bugetului Uniunii 
în cazul unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele 
membre.
2. Interesele legitime ale 
destinatarilor sau beneficiarilor finali ai 
mecanismului sunt protejate în mod 
corespunzător în cazul suspendării 
plăților din cauza unor deficiențe 
generalizate în conformitate cu 
alineatul (1).
Atunci când adoptă astfel de măsuri, 
Comisia ține seama de impactul lor 
potențial asupra destinatarilor și 
beneficiarilor finali.
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În cazul în care o suspendare a plăților 
afectează destinatarii și beneficiarii finali, 
Comisia adoptă măsurile necesare pentru 
a prelua responsabilitatea gestionării 
fondurilor și efectuează plăți în 
continuare către aceștia.
Destinatarii și beneficiarii finali sunt 
informați în mod corespunzător cu privire 
la situația deficiențelor generalizate de 
către autoritatea națională responsabilă. 
De asemenea, aceștia vor primi informații 
adecvate, orientări și instrumente ușor de 
utilizat, inclusiv prin intermediul unui site 
sau al unui portal internet, pentru a 
beneficia în continuare de fonduri.
3. În cazul unei evaluări pozitive 
efectuate de Comisie în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul [.../...] 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, o decizie de revocare a 
suspendării termenului sau a suspendării 
plăților menționate la alineatul anterior.
Procedurile sau plățile relevante se reiau 
în ziua următoare datei de revocare a 
suspendării.

Or. en

Amendamentul 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 

statul de drept
1. În cazul unei deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
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drept într-un stat membru, care afectează 
principiile bunei gestiuni financiare sau 
protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din Regulamentul [.../...] 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, o decizie de 
suspendare a termenului de adoptare a 
deciziilor menționate la articolul 17 
alineatele (1) și (2) sau de suspendare a 
plăților în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.
Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de 
suspendare.
Suspendarea termenului prevăzut la 
articolul 17 se aplică din ziua următoare 
datei adoptării deciziei prevăzute la 
alineatul (1). În cazul suspendării plăților, 
se aplică articolul 4 alineatul (3) din 
Regulamentul [.../...] privind protecția 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre.
2. În cazul unei evaluări pozitive 
efectuate de Comisie în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul [.../...] 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, o decizie de revocare a 
suspendării termenului sau a suspendării 
plăților menționate la alineatul anterior.
Procedurile sau plățile relevante se reiau 
în ziua următoare datei de revocare a 
suspendării.
3. În cazul în care semestrul 
european și, în special, recomandările 
specifice fiecărei țări, identifică dificultăți 
care necesită reforme urgente, dar statul 
membru în cauză utilizează în mod 
inadecvat finanțarea alocată sau în cazul 
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în care Comisia a decis suspendarea 
acestei finanțări din cauza punerii în 
aplicare nesatisfăcătoare a planurilor de 
redresare și reziliență sau în cazul unor 
deficiențe în ceea ce privește statul de 
drept, măsurile la nivel regional și local 
care contribuie la abordarea acestor 
dificultăți beneficiază în continuare de 
mecanism.

Or. en

Amendamentul 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 

statul de drept
1. În cazul unei deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept într-un stat membru, care afectează 
principiile bunei gestiuni financiare sau 
protecția intereselor financiare ale 
Uniunii, astfel cum sunt definite la 
articolul 3 din Regulamentul [.../...] 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, o decizie de 
suspendare a termenului de adoptare a 
deciziilor menționate la articolul 17 
alineatele (1) și (2) din prezentul 
regulament sau de suspendare a plăților 
în cadrul mecanismului.
Decizia de suspendare a plăților 
menționată la primul paragraf se aplică 
cererilor de plată transmise după data 
deciziei de suspendare.
Suspendarea termenului prevăzut la 
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articolul 17 se aplică din ziua următoare 
datei adoptării deciziei menționate la 
primul paragraf.
În cazul suspendării plăților, se aplică 
articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul 
[.../...] privind protecția bugetului Uniunii 
în cazul unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele 
membre.
2. În cazul unei evaluări pozitive 
efectuate de Comisie în conformitate cu 
articolul 6 din Regulamentul [.../...] 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, o decizie de revocare a 
suspendării termenului sau a suspendării 
plăților menționate la alineatul anterior.
Procedurile sau plățile relevante se reiau 
în ziua următoare datei de revocare a 
suspendării.

Or. en

Amendamentul 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 

statul de drept
1. Fără a aduce atingere măsurilor 
prevăzute la articolul 19, pentru sprijinul 
în cadrul mecanismului se pot aplica 
măsurile indicate în Regulamentul [.../...] 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
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membre.
2. Evaluarea de către Comisie a 
explicațiilor prezentate de către statele 
membre cu privire la preconizarea 
faptului că măsurile prevăzute în planuri 
vor soluționa deficiențele menționate la 
articolul 16, în ceea ce privește valorile 
consacrate la articolul 2 din TUE, va fi 
luată în considerare în mod explicit în 
contextul oricărei proceduri în temeiul 
Regulamentului [.../...] privind protecția 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept.
3. Sunt eligibile pentru sprijin în 
cadrul mecanismului numai planurile 
cărora evaluarea efectuată de Comisie și 
menționată la alineatul (2) le atribuie cel 
mai mare scor.
4. Evaluarea menționată la 
alineatul (2) este făcută publică.

Or. en

Amendamentul 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Legătura cu semestrul european

Fondurile din Mecanismul de redresare și 
reziliență sunt plătite numai dacă cel 
puțin 50 % dintre recomandările specifice 
fiecărei țări din cele trei cicluri anterioare 
ale semestrului european au fost realizate 
la un nivel satisfăcător sau dacă statul 
membru care transmite planul de 
redresare și reziliență și-a asumat 
angajamente obligatorii de a realiza acest 
obiectiv în următorii doi ani.

Or. en
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Justificare

Ar trebui să fie stabilite stimulente pentru un nivel ridicat de conformitate în legătură cu 
recomandările specifice fiecărei țări în cadrul semestrului european. Prin urmare, este 
necesară o legătură puternică între finanțarea din cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență și conformitatea în cadrul semestrului european.

Amendamentul 765
José Gusmão

Propunere de regulament
Capitolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea mecanismului
Articolul 9
Surse posibile de finanțare
1. Mecanismul de redresare și 
reziliență este finanțat din noi resurse 
proprii ale UE, după aprobarea în 
Parlamentul European și în Consiliu. 
Noile resurse proprii sunt cele prezentate 
în acordul Consiliului, și anume:
a) o taxă pe tranzacțiile financiare;
b) o taxă pe carbon la frontiere, astfel 
cum a subliniat Ursula von der Leyen în 
orientările sale politice pentru Comisie;
c) o taxă digitală, în conformitate cu 
discuțiile în curs la nivelul OCDE;
d) o taxă pe plastic.
Aceste noi resurse proprii sunt aprobate 
până la începutul anului 2021 și 
colectează fondurile necesare pentru 
rambursarea sumelor pe care Comisia le 
va colecta pe piețele de capital. Fondul de 
redresare și reziliență nu primește fonduri 
din viitoarele bugete generale.

Or. en

Amendamentul 766
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Contribuția financiară maximă

Pentru fiecare stat membru se calculează 
o contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, 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

Justificare

Nu ar trebui să existe alocări geografice.

Amendamentul 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, 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 fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, 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 a pierderii procentuale cumulate din 
PIB-ul real observate în perioada 2020-
2021 comparativ cu 2019.

În perioada 2021-2022, contribuția 
financiară maximă se calculează cu 
ajutorul metodologiei stabilite în anexa I, 
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pe baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap 
de locuitor și a ratei relative medii a 
șomajului din fiecare stat membru pentru 
anii 2015-2019.
Pentru anii 2023-2024, contribuția 
financiară maximă se calculează cu 
ajutorul metodologiei stabilite în anexa I, 
pe baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap 
de locuitor, a pierderii procentuale 
cumulate din PIB-ul real și a ratei medii a 
șomajului observate în perioada 2020-
2021 comparativ cu 2019. Suma maximă 
a alocării finale va fi calculată până la 
30 iunie 2022.

Or. en

Amendamentul 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, 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 fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, 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 a pierderii cumulate din PIB-ul real 
observate în perioada 2020-2021 
comparativ cu 2019.

În perioada 2021-2022, contribuția 
financiară maximă se calculează cu 
ajutorul metodologiei stabilite în anexa I, 
pe baza populației, a inversului PIB-ului 
pe cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru pentru 
anii 2015-2019.
Pentru anii 2023-2024, contribuția 
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financiară maximă se calculează cu 
ajutorul metodologiei stabilite în anexa I, 
pe baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu PIB-ul pe cap 
de locuitor, a ratei relative a șomajului 
observate în perioada 2015-2019 și a 
pierderii cumulate din PIB-ul real 
observate în perioada 2020-2021 
comparativ cu 2019 și va fi calculată până 
la 30 iunie 2022.

Or. en

Amendamentul 769
Roberts Zīle

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, 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 fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă după cum 
urmează:

1. a) pentru 70 % din sumă 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, astfel 
cum se prevede în metodologia din 
anexa I;
b) pentru restul de 30 % din sumă, pe 
baza populației, a relației de 
proporționalitate inversă cu PIB-ul și, în 
proporție egală, a modificării PIB-ului 
real din 2020. Modificarea se bazează pe 
previziunile Comisiei din toamna anului 
2020.
2. Calcularea contribuției financiare 
maxime conform alineatului (1) litera (b) 
se actualizează până la 30 iunie 2022 
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pentru fiecare stat membru pentru anul 
2023 pentru alocarea a 30 % din sumă, 
înlocuind datele din previziunile Comisiei 
din toamna anului 2020 cu rezultatele 
bugetare reale, pe baza populației, a 
relației de proporționalitate inversă cu 
PIB-ul, a modificării PIB-ului real din 
2020 și a modificării agregate a PIB-ului 
real pentru perioada 2020-2021.

Or. en

Amendamentul 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, 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 fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, pe baza 
populației, a impactului negativ al 
pandemiei de COVID-19 asupra 
produsului intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor, măsurat de la izbucnirea 
pandemiei de COVID-19 în UE și pe baza 
creșterii ratei relative a șomajului din 
fiecare stat membru de la izbucnirea 
pandemiei de COVID-19 în statul 
membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 771
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
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metodologia stabilită în anexa I, 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.

metodologia stabilită în anexa I, 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 pe parcursul anului 
2020, precum și a pierderii cumulate din 
PIB-ul real observate în perioada 2020-
2021.

Or. en

Amendamentul 772
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru se calculează 
o contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, 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 alocarea sumei prevăzute la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a), calculul 
se face pe baza valorii relative a 
indicatorilor privind 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.

Or. de

Amendamentul 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor, a pierderii din PIB-ul real 
observate pe parcursul anului 2020 și a 
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șomajului din fiecare stat membru. ratei relative a șomajului din fiecare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea contribuției financiare (Nu privește versiunea în limba română.)
Or. en

Amendamentul 775
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
334 950 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare 
maxime, prevăzute la articolul 10, pentru 
a-și pune în aplicare planul de redresare 
și reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
două treimi din suma prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a) pentru 
cererile transmise de statele membre în 
conformitate cu articolele 14-18 din 
capitolul III din prezentul regulament și o 
alocare de o treime pentru procedurile de 
achiziții în conformitate cu articolele 18a 
și 18b.

Or. en

Amendamentul 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 

1. Până la 31 decembrie 2024, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
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334 950 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare maxime, 
prevăzute la articolul 10, pentru a-și pune 
în aplicare planul de redresare și reziliență.

334 950 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare maxime, 
prevăzute la articolul 10, pentru a-și pune 
în aplicare planul de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
334 950 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare maxime, 
prevăzute la articolul 10, pentru a-și pune 
în aplicare planul de redresare și reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
200 000 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare maxime, 
prevăzute la articolul 10, pentru a-și pune 
în aplicare planul de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
334 950 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare maxime, 
prevăzute la articolul 10, pentru a-și pune 
în aplicare planul de redresare și reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
337 968 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare maxime, 
prevăzute la articolul 10, pentru a-și pune 
în aplicare planul de redresare și reziliență.

Or. en
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Amendamentul 779
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
334 950 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare maxime, 
prevăzute la articolul 10, pentru a-și pune 
în aplicare planul de redresare și reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2024, 
Comisia pune la dispoziție alocarea sumei 
prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera 
(a). Fiecare stat membru poate transmite 
cereri în limita contribuției sale financiare 
maxime, prevăzute la articolul 10, pentru 
a-și pune în aplicare planul de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 780
Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre cofinanțează cel puțin 
25 % din costurile de investiție totale 
estimate din pachetul menționat la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a).

Or. en

Amendamentul 781
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre cofinanțează toate 
cheltuielile în cadrul acestui mecanism la 
o rată de 20 %.

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura faptul că statele membre au ales priorități reale în materie de politici pentru 
Mecanismul de redresare și reziliență, statele membre trebuie „să își pună pielea în joc”.

Amendamentul 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 
disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate 
în perioada respectivă și precizează, în 
cazul fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
fonduri în limita sumei maxime 
corespunzătoare cotei sale de alocare din 
suma disponibilă pentru alocare, astfel 
cum se prevede în anexa I, pentru a pune 
în aplicare planul de redresare și 
reziliență.

eliminat

Or. en

Amendamentul 783
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 

eliminat
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disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate 
în perioada respectivă și precizează, în 
cazul fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
fonduri în limita sumei maxime 
corespunzătoare cotei sale de alocare din 
suma disponibilă pentru alocare, astfel 
cum se prevede în anexa I, pentru a pune 
în aplicare planul de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 784
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 
disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate 
în perioada respectivă și precizează, în 
cazul fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
fonduri în limita sumei maxime 
corespunzătoare cotei sale de alocare din 
suma disponibilă pentru alocare, astfel 
cum se prevede în anexa I, pentru a pune 
în aplicare planul de redresare și 
reziliență.

eliminat

Or. en
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Justificare

Pentru a avea impact maxim în ceea ce privește sprijinirea redresării economice, fondurile 
din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență sunt cheltuite cât mai curând posibil.

Amendamentul 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 
disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate 
în perioada respectivă și precizează, în 
cazul fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
fonduri în limita sumei maxime 
corespunzătoare cotei sale de alocare din 
suma disponibilă pentru alocare, astfel 
cum se prevede în anexa I, pentru a pune 
în aplicare planul de redresare și 
reziliență.

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, dacă sunt disponibile 
resurse financiare, Comisia invită statele 
membre să își actualizeze planurile 
naționale de redresare și reziliență, în 
conformitate cu cerințele și obiectivele 
prevăzute la articolele 4, 4a și 14 din 
prezentul regulament, în scopul alocării 
unor resurse financiare suplimentare.

Or. en

Amendamentul 786
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 
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disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate în 
perioada respectivă și precizează, în cazul 
fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
fonduri în limita sumei maxime 
corespunzătoare cotei sale de alocare din 
suma disponibilă pentru alocare, astfel cum 
se prevede în anexa I, pentru a pune în 
aplicare planul de redresare și reziliență.

disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate în 
perioada respectivă și precizează, în cazul 
fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Cel puțin 80 % 
din aceste fonduri sprijină acțiunile în 
domeniul climei, al biodiversității și al 
mediului, pentru a asigura coerența cu 
Pactul verde european și cu Acordul de la 
Paris. Fiecare stat membru poate propune 
să primească fonduri în limita sumei 
maxime corespunzătoare cotei sale de 
alocare din suma disponibilă pentru 
alocare, astfel cum se prevede în anexa I, 
pentru a pune în aplicare planul de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 
disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate în 
perioada respectivă și precizează, în cazul 
fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
fonduri în limita sumei maxime 
corespunzătoare cotei sale de alocare din 
suma disponibilă pentru alocare, astfel cum 
se prevede în anexa I, pentru a pune în 

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, Comisia poate organiza 
cereri de propuneri, în cazul în care sunt 
disponibile resurse financiare. În acest 
scop, Comisia publică un calendar 
indicativ al cererilor de propuneri care 
urmează să fie organizate în perioada 
respectivă și precizează, în cazul fiecărei 
cereri de propuneri, suma disponibilă 
pentru alocare. Fiecare stat membru poate 
propune să primească fonduri în limita 
sumei maxime corespunzătoare cotei sale 
de alocare din suma disponibilă pentru 
alocare, astfel cum se prevede în anexa I, 
pentru a pune în aplicare planul de 
redresare și reziliență.
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aplicare planul de redresare și reziliență.
Or. en

Amendamentul 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 
disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate în 
perioada respectivă și precizează, în cazul 
fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
fonduri în limita sumei maxime 
corespunzătoare cotei sale de alocare din 
suma disponibilă pentru alocare, astfel cum 
se prevede în anexa I, pentru a pune în 
aplicare planul de redresare și reziliență.

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2026, în cazul în care sunt 
disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate în 
perioada respectivă și precizează, în cazul 
fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
fonduri în limita sumei maxime 
corespunzătoare cotei sale de alocare din 
suma disponibilă pentru alocare, astfel cum 
se prevede în anexa I, pentru a pune în 
aplicare planul de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 789
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Orice credit neexecutat sau 
dezangajat până la sfârșitul anului 2024 
se transferă către cadrul financiar 
multianual pentru a consolida programele 
UE aflate în gestiune directă, care 
sprijină Pactul verde european, Agenda 
digitală, precum și Orizont Europa, 
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Europa digitală și Erasmus+.
Or. en

Amendamentul 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Prefinanțarea

1. În 2021, sub rezerva adoptării de 
către Comisie a angajamentului juridic 
menționat la articolul 19 alineatul (1) și 
atunci când un stat membru solicită acest 
lucru odată cu transmiterea planului de 
redresare și reziliență, Comisia efectuează 
o plată de prefinanțare de până la 20 % 
din angajamentul juridic, sub formă de 
sprijin nerambursabil și, dacă este cazul și 
cu condiția ca statele membre eligibile să 
solicite acest lucru, o plată de 
prefinanțare de până la 10 % din sprijinul 
sub formă de împrumut stabilit în 
conformitate cu articolul 19. Prin 
derogare de la articolul 116 alineatul (1) 
din Regulamentul financiar, Comisia 
efectuează plata corespunzătoare în 
termen de două luni de la adoptarea de 
către Comisie a angajamentului juridic 
menționat la articolul 19.
2. În cazurile de prefinanțare 
prevăzute la alineatul (1), contribuțiile 
financiare se ajustează în mod 
proporțional.
3. Țările care participă la activitățile 
EPPO sunt eligibile, la cererea lor, să 
primească o prefinanțare suplimentară de 
5 % din angajamentul juridic, sub formă 
de sprijin nerambursabil.

Or. en
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Amendamentul 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2024, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2024, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un 
împrumut nereînnoibil  pentru a sprijini 
punerea în aplicare a planurilor sale de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2024, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

1. La cererea unui stat membru, 
Comisia poate acorda statului membru în 
cauză un sprijin sub formă de împrumut 
pentru punerea în aplicare a planurilor sale 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2024, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2026, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

Or. en
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Amendamentul 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2024, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2023, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 795
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2024, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2022, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

Or. en

Justificare

Pentru a avea impact maxim în ceea ce privește sprijinirea redresării economice, fondurile 
din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență sunt cheltuite cât mai curând posibil.

Amendamentul 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, cu 
excepția cazului în care cererea este 
justificată de nevoia de compensare 
pentru o reducere a sumelor alocate în 
conformitate cu articolul 10, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență 
prevăzut la articolul 15 sau la o altă dată, 
până la 31 august 2024. În acest din urmă 
caz, cererea trebuie să fie însoțită de un 
plan revizuit, care să includă obiective de 
etapă și ținte suplimentare.

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
planurilor anuale de redresare și reziliență 
sau a actualizărilor acestora prevăzute la 
articolul 15.

Or. en

Amendamentul 798
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
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la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, 
cererea trebuie să fie însoțită de un plan 
revizuit, care să includă obiective de etapă 
și ținte suplimentare.

la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024.

Or. en

Amendamentul 799
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare și clare.

Or. en

Amendamentul 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2026. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2023. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 802
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2022. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

Or. en

Justificare

Pentru a avea impact maxim în ceea ce privește sprijinirea redresării economice, fondurile 
din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență sunt concentrate la începutul perioadei.

Amendamentul 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) motivele pentru acordarea 
sprijinului sub formă de împrumut, 
justificate de nevoile financiare mai mari 
legate de reformele și investițiile 
suplimentare;

(a) motivele pentru acordarea 
sprijinului sub formă de împrumut, 
justificate de nevoile financiare mai mari 
legate investițiile suplimentare și, în 
special, pe baza nevoilor de finanțare 
legate de investițiile productive și publice, 
echilibrate din punctul de vedere al 
genului și sustenabile în infrastructură, în 
concordanță cu obiectivele menționate la 
articolul 4;

Or. en

Amendamentul 804
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) motivele pentru acordarea 
sprijinului sub formă de împrumut, 
justificate de nevoile financiare mai mari 
legate de reformele și investițiile 
suplimentare;

(a) motivele pentru acordarea 
sprijinului sub formă de împrumut, 
justificate de nevoile financiare mai mari 
legate de reformele de stimulare a creșterii 
și investițiile sustenabile suplimentare;

Or. en

Amendamentul 805
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) motivele pentru acordarea 
sprijinului sub formă de împrumut, 
justificate de nevoile financiare mai mari 
legate de reformele și investițiile 
suplimentare;

(a) motivele pentru acordarea 
sprijinului sub formă de împrumut, 
justificate de nevoile financiare mai mari 
legate de reforme și investiții;

Or. en
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Amendamentul 806
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reformele și investițiile 
suplimentare în conformitate cu articolul 
15;

(b) dacă este cazul, reformele și 
investițiile suplimentare pentru care este 
solicitat împrumutul parțial sau integral, 
în conformitate cu articolul 15;

Or. en

Amendamentul 807
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reformele și investițiile 
suplimentare în conformitate cu articolul 
15;

(b) reformele de stimulare a creșterii și 
investițiile sustenabile suplimentare în 
conformitate cu articolul 15;

Or. en

Amendamentul 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reformele și investițiile 
suplimentare în conformitate cu articolul 
15;

(b) investițiile suplimentare în 
conformitate cu articolul 15;

Or. en

Amendamentul 809
Markus Ferber, Siegfried Mureșan
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informații cu privire la modul în 
care cererea de împrumut se încadrează 
în planificarea financiară generală a 
statului membru și la modul în care 
aceasta se încadrează în obiectivul 
general de politici bugetare solide în 
conformitate cu cadrul Uniunii pentru 
guvernanța economică;

Or. en

Justificare

Ar trebui să se furnizeze informații care să permită să se analizeze dacă acordarea 
împrumutului ar putea afecta negativ sustenabilitatea datoriei pe termen lung.

Amendamentul 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o probabilitate, evaluată în mod 
independent, de eșec al punerii în aplicare 
a reformelor propuse.

Or. en

Justificare

Atunci când decid cu privire la atribuirea sprijinului financiar, Consiliul și Comisia trebuie 
să evalueze probabilitatea de eșec, în ceea ce privește compensarea adecvată a acestui risc.

Amendamentul 811
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care cererea de 
împrumut este transmisă la o altă dată 
decât cea a transmiterii planului de 
redresare și reziliență și se referă la 
reforme și investiții suplimentare, aceasta 
este însoțită de un plan revizuit, cu 
obiective de etapă și ținte relevante.

Or. en

Amendamentul 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut acordat planului de redresare și 
reziliență al statului membru în cauză nu 
trebuie să fie mai mare decât diferența 
dintre costul total al planului de redresare 
și reziliență, astfel cum a fost revizuit 
dacă este cazul, și contribuția financiară 
maximă prevăzută la articolul 10. 
Cuantumul maxim al împrumutului 
acordat fiecărui stat membru nu depășește 
4,7 % din venitul său național brut.

4. Cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut acordat planului de redresare și 
reziliență al statului membru în cauză nu 
trebuie să fie mai mare decât cota sa din 
suma prevăzută la articolul 5 alineatul (1) 
litera (b), calculată utilizând metodologia 
stabilită în anexa I.

Or. en

Amendamentul 813
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut acordat planului de redresare și 
reziliență al statului membru în cauză nu 
trebuie să fie mai mare decât diferența 
dintre costul total al planului de redresare 

4. Cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut acordat planului de redresare și 
reziliență al statului membru în cauză nu 
trebuie să fie mai mare decât diferența 
dintre costul total al planului de redresare 



PE657.420v01-00 160/285 AM\1213689RO.docx

RO

și reziliență, astfel cum a fost revizuit dacă 
este cazul, și contribuția financiară maximă 
prevăzută la articolul 10. Cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu depășește 4,7 % din venitul 
său național brut.

și reziliență, astfel cum a fost revizuit dacă 
este cazul, și contribuția financiară maximă 
prevăzută la articolul 10. Cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu depășește 6,8 % din venitul 
său național brut.

Or. en

Amendamentul 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut acordat planului de redresare și 
reziliență al statului membru în cauză nu 
trebuie să fie mai mare decât diferența 
dintre costul total al planului de redresare 
și reziliență, astfel cum a fost revizuit dacă 
este cazul, și contribuția financiară maximă 
prevăzută la articolul 10. Cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu depășește 4,7 % din venitul 
său național brut.

4. Cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut acordat planului de redresare și 
reziliență al statului membru în cauză nu 
trebuie să fie mai mare decât diferența 
dintre costul total al planului de redresare 
și reziliență, astfel cum a fost revizuit dacă 
este cazul, și contribuția financiară maximă 
prevăzută la articolul 10. Cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu depășește 6,8 % din venitul 
său național brut.

Or. en

Amendamentul 815
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut acordat planului de redresare și 
reziliență al statului membru în cauză nu 
trebuie să fie mai mare decât diferența 
dintre costul total al planului de redresare 
și reziliență, astfel cum a fost revizuit dacă 
este cazul, și contribuția financiară maximă 
prevăzută la articolul 10. Cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 

4. Cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut acordat planului de redresare și 
reziliență al statului membru în cauză nu 
trebuie să fie mai mare decât diferența 
dintre costul total al planului de redresare 
și reziliență, astfel cum a fost revizuit dacă 
este cazul, și contribuția financiară maximă 
prevăzută la articolul 10. Cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
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stat membru nu depășește 4,7 % din venitul 
său național brut.

stat membru nu depășește 2,0 % din venitul 
său național brut.

Or. en

Amendamentul 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare de la alineatul (4), 
sub rezerva disponibilității resurselor, în 
circumstanțe excepționale cuantumul 
sprijinului sub formă de împrumut poate 
fi majorat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare de la alineatul (4), 
sub rezerva disponibilității resurselor, în 
circumstanțe excepționale cuantumul 
sprijinului sub formă de împrumut poate fi 
majorat.

5. Prin derogare de la alineatul (4), 
sub rezerva disponibilității resurselor, în 
circumstanțe excepționale sau în cazul în 
care, ca urmare a calculului menționat la 
articolul 10, suma alocată în cele din 
urmă pentru punerea în aplicare a 
planului este mai mică decât suma 
specificată în decizia menționată la 
articolul 17 alineatul (1), cuantumul 
sprijinului sub formă de împrumut poate fi 
majorat.

Or. en

Amendamentul 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia ia o decizie cu privire la 
cererea de sprijin sub formă de împrumut 
în conformitate cu articolul 17. Dacă este 
cazul, planul de redresare și reziliență este 
modificat în consecință.

7. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere cu 
privire la cererea de sprijin sub formă de 
împrumut în conformitate cu articolul 17. 
Dacă este cazul, planul de redresare și 
reziliență este modificat în consecință.

Or. en

Amendamentul 819
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) justificarea cererii de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate 
rezonabile și plauzibile în ceea ce privește 
reformele și investițiile suplimentare și

(a) justificarea cererii de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate 
rezonabile și plauzibile în ceea ce privește 
reformele de stimulare a creșterii și 
investițiile sustenabile suplimentare și

Or. en

Amendamentul 820
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) justificarea cererii de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate 
rezonabile și plauzibile în ceea ce privește 
reformele și investițiile suplimentare și

(a) justificarea cererii de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate 
rezonabile și plauzibile în ceea ce privește 
reformele și investițiile pentru care a fost 
solicitat împrumutul și

Or. en

Amendamentul 821
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) justificarea cererii de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate 
rezonabile și plauzibile în ceea ce privește 
reformele și investițiile suplimentare și

(a) justificarea cererii de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate 
rezonabile și plauzibile în ceea ce privește 
planurile de tranziție și reformele și 
investițiile suplimentare și

Or. en

Amendamentul 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) justificarea cererii de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate 
rezonabile și plauzibile în ceea ce privește 
reformele și investițiile suplimentare și

(a) justificarea cererii de împrumut și 
cuantumul împrumutului sunt considerate 
rezonabile și plauzibile în ceea ce privește 
măsurile de reformă și investiții 
suplimentare și

Or. en

Amendamentul 823
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reformele și investițiile 
suplimentare respectă criteriile stabilite la 
articolul 16 alineatul (3).

(b) reformele de stimulare a creșterii și 
investițiile sustenabile suplimentare 
respectă criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 824
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reformele și investițiile 
suplimentare respectă criteriile stabilite la 
articolul 16 alineatul (3).

(b) reformele și investițiile pentru care 
a fost solicitat împrumutul respectă 
criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reformele și investițiile 
suplimentare respectă criteriile stabilite la 
articolul 16 alineatul (3).

(b) măsurile de reformă și investiții 
suplimentare respectă criteriile stabilite la 
articolul 16 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) probabilitatea ca statul membru să 
nu îndeplinească criteriile pentru 
acordarea împrumutului;

Or. en

Justificare

Atunci când decid cu privire la atribuirea sprijinului financiar, Consiliul și Comisia trebuie 
să evalueze probabilitatea de eșec, în ceea ce privește compensarea adecvată a acestui risc.

Amendamentul 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul împrumutului în euro; (a) cuantumul împrumutului în euro; 
inclusiv, dacă este cazul, cuantumul 
sprijinului sub formă de împrumut 
prefinanțat în conformitate cu 
articolul 11a;

Or. en

Amendamentul 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) scadența medie; articolul 220 
alineatul (2) din Regulamentul financiar 
nu se aplică acestei scadențe;

(b) scadența medie;

Or. en

Amendamentul 829
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) numărul maxim de tranșe și 
calendarul de rambursare;

(d) numărul maxim de tranșe și un 
calendar de rambursare clar, precis și 
obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 830
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) celelalte elemente necesare pentru 
punerea în aplicare a sprijinului sub formă 
de împrumut în ceea ce privește reformele 
și proiectele de investiții în cauză, în 
conformitate cu decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (2).

(e) celelalte elemente necesare pentru 
punerea în aplicare a sprijinului sub formă 
de împrumut în ceea ce privește reformele 
de stimulare a creșterii și proiectele de 
investiții sustenabile în cauză, în 
conformitate cu decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

Reflectând Pactul verde european ca 
strategie privind creșterea sustenabilă a 
Europei și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale ONU, cel puțin 
40 % din cuantumul fiecărui plan de 
redresare și reziliență contribuie la 
integrarea acțiunilor în domeniul climei și 
al biodiversității și a obiectivelor de 
sustenabilitate a mediului, în timp ce 
planul integral de redresare și reziliență 
ar trebui să respecte principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” 
obiectivele sociale sau de sustenabilitate a 
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mediului. Printr-un act delegat și 
utilizând în mod adecvat criteriile stabilite 
de taxonomia UE, Comisia adoptă 
metodologia relevantă pentru a ajuta 
statele membre să îndeplinească această 
cerință.

Or. en

Amendamentul 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent. Planurile 
se elaborează în strânsă cooperare cu 
părțile interesate naționale și regionale, 
cum ar fi autoritățile locale, partenerii 
sociali, organizațiile societății civile, 
reprezentanții sectorului privat.

Or. en

Amendamentul 833
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
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reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

reziliență. Conform principiului 
subsidiarității, autoritățile naționale ale 
statelor membre discută și convin asupra 
acestor planuri împreună cu 
administrațiile regionale și locale. Aceste 
planuri stabilesc agenda statului membru în 
cauză în materie de reforme și investiții 
pentru următorii patru ani. Planurile de 
redresare și reziliență eligibile pentru 
finanțare în temeiul prezentului instrument 
cuprind măsuri de punere în aplicare a 
reformelor și a proiectelor de investiții 
publice prin intermediul unui pachet 
coerent.

Or. en

Amendamentul 834
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent, care ar 
trebui să cuprindă obiective anuale, 
precum și un sistem de indicatori și 
evaluare a punerii în aplicare.

Or. en

Amendamentul 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani, acordându-le totodată statelor 
membre posibilitatea de a actualiza 
planurile în conformitate cu articolul 18. 
Planurile de redresare și reziliență eligibile 
pentru finanțare în temeiul prezentului 
mecanism cuprind măsuri de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice prin intermediul unui 
pachet coerent.

Or. en

Amendamentul 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii 
patru ani. Planurile de redresare și 
reziliență eligibile pentru finanțare în 
temeiul prezentului instrument cuprind 
măsuri de punere în aplicare a reformelor și 
a proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale anuale de 
redresare și reziliență. Aceste planuri 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unor pachete coerente.

Or. en

Amendamentul 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent, 
promovând în același timp mobilizarea 
investițiilor private.

Or. en

Amendamentul 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Agenda de reforme prevede un pachet 
de reforme cuprinzător. Planurile de 
redresare și reziliență eligibile pentru 
finanțare în temeiul prezentului instrument 
cuprind măsuri de punere în aplicare a 
reformelor și a proiectelor de investiții 
publice prin intermediul unui pachet 
coerent.

Or. en

Amendamentul 839
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare, 
reziliență și tranziție. Aceste planuri 
stabilesc agenda statului membru în cauză 
în materie de reforme și investiții privind 
tranziția verde pentru următorii patru ani. 
Planurile de redresare, tranziție și 
reziliență eligibile pentru finanțare în 
temeiul prezentului instrument cuprind 
măsuri de punere în aplicare a reformelor 
privind tranziția sustenabilă și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

Or. en

Amendamentul 840
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor de 
stimulare a creșterii și a proiectelor de 
investiții publice sustenabile prin 
intermediul unui pachet coerent.

Or. en

Amendamentul 841
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următoarea 
perioadă de până la patru ani. Planurile de 
redresare și reziliență eligibile pentru 
finanțare în temeiul prezentului instrument 
cuprind măsuri de punere în aplicare a 
reformelor și a proiectelor de investiții 
publice prin intermediul unui pachet 
coerent.

Or. en

Amendamentul 842
Marek Belka

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor, precum și 
a proiectelor de investiții prin intermediul 
unui pachet coerent.

Or. en

Amendamentul 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții până la 
31 decembrie 2024. Planurile de redresare 
și reziliență eligibile pentru finanțare în 
temeiul prezentului instrument cuprind 
măsuri de punere în aplicare a reformelor și 
a proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

Or. en

Amendamentul 844
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice prin 
intermediul unui pachet coerent.

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 
reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții prin intermediul 
unui pachet coerent.

Or. en

Amendamentul 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fiecare plan de redresare și 
reziliență face obiectul următoarelor 
cerințe orizontale:
- planurile de redresare și reziliență sunt 
în concordanță cu principiile Strategiei 
UE privind egalitatea de gen 2020-2025 și 
cuprind acțiuni-cheie pentru realizarea 
egalității de gen combinate cu măsuri de 
integrare a perspectivei de gen;
- planurile de redresare și reziliență 
generează valoare adăugată europeană;
- reflectând Pactul verde european ca 
strategie de creștere sustenabilă 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, cel puțin 37 % din cuantumul 
prevăzut pentru fiecare plan de redresare 
și reziliență contribuie la integrarea 
generală a acțiunilor privind clima. Cel 
puțin 20 % din cuantumul care contribuie 
la integrarea acțiunilor privind clima se 
utilizează în pilonul tranziției verzi, 
contribuind la tranziția către realizarea 
celor mai recente obiective ale Uniunii în 
domeniul climei pentru 2030 și a 
obiectivului UE de realizare a neutralității 
climatice până în 2050;
- reflectând prioritățile Agendei digitale și 
necesitatea de a realiza o piață unică 
digitală, care va spori competitivitatea 
Uniunii la nivel mondial și, de asemenea, 
va contribui la transformarea Uniunii 
într-o Uniune mai rezilientă, mai 
inovatoare și autonomă din punct de 
vedere strategic, cel puțin 20 % din 
cuantumul fiecărui plan de redresare și 
reziliență contribuie la investițiile în 
tehnologii, infrastructură și procese 
digitale;
- reflectând caracterul orientat spre viitor 
al Instrumentului de redresare Next 
Generation EU și recunoscând 
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importanța Agendei pentru competențe 
digitale, a Garanției pentru copii și a 
Garanției pentru tineret pentru a evita ca 
tinerii de astăzi să devină „generația 
carantinei”, cel puțin 20 % din cuantumul 
fiecărui plan de redresare și de reziliență 
contribuie la combaterea riscului de a 
prejudicia pe termen lung perspectivele de 
integrare a tinerilor pe piața forței de 
muncă și bunăstarea lor generală prin 
soluții și răspunsuri cuprinzătoare privind 
ocuparea forței de muncă, educația și 
competențele adresate tinerilor;
- planurile nu contravin intereselor 
strategice și economice ale UE. În această 
privință, nu se acordă sprijin proiectelor 
care fac parte din planurile de investiții 
strategice ale țărilor terțe;
- finanțarea planurilor nu înlocuiește 
cheltuielile bugetare naționale recurente 
și respectă principiul adiționalității 
fondurilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în cadrul 
prezentului instrument alocă cel puțin 
75 % din cuantumul nerambursabil al 
contribuției financiare maxime naționale, 
menționate la articolul 5 alineatul (1) 
litera (a) și la articolul 10, măsurată sub 
formă de costuri agregate, pentru 
măsurile de investiții și reformă care 
abordează dificultățile pe care le prezintă 
cele trei domenii de politică europene 
prioritare prevăzute la articolul 3.
La elaborarea planurilor naționale, 
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respectând în același timp alocarea 
minimă generală de 75 %, statele membre 
alocă cel puțin 20 % din partea 
nerambursabilă a contribuției lor 
financiare maxime, măsurată sub formă 
de costuri, pentru fiecare dintre cele trei 
domenii de politică europene prioritare 
menționate la articolul 3 și pot aloca 
restul de 15 % în mod flexibil între aceste 
trei domenii. Pentru a facilita elaborarea 
planurilor naționale, anexa IIIa la 
prezentul regulament cuprinde orientări 
neobligatorii pentru măsurile de reformă 
și investiții în concordanță cu aceste trei 
domenii de politică europene prioritare.

Or. en

Amendamentul 847
Luděk Niedermayer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Reflectarea deficiențelor TIC în 
domeniul școlarizării în timpul 
pandemiei. Promovarea accelerată a 
învățării online, a învățării la distanță și a 
învățării pe bază de proiecte, în special în 
învățământul primar și secundar la 
nivelul UE. Acest lucru nu numai că va 
spori competitivitatea economiei UE, ci va 
înzestra elevii cu competențele necesare în 
economia actuală și viitoare. Acest lucru 
va spori reziliența școlilor în cazul unor 
pandemii viitoare, reducând totodată 
daunele pe care astfel de evenimente le au 
asupra tinerelor generații.

Or. en

Amendamentul 848
Angelika Winzig

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fondurile din cadrul 
mecanismului ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la sporirea alocărilor pentru 
instrumentele de finanțare naționale deja 
existente, care pot face parte din planurile 
de redresare și reziliență; acest lucru va 
permite utilizarea mai rapidă a fondurilor 
și un impact rapid la fața locului.

Or. en

Amendamentul 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul nu sprijină măsurile 
care dăunează oricărora dintre obiectivele 
de mediu enumerate în Regulamentul 
(UE) 2020/852 în conformitate cu 
articolul 17 din același regulament.

Or. en

Amendamentul 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Reflectând Pilonul european al 
drepturilor sociale ca strategie de progres 
social a Europei, cel puțin 30 % din 
cuantumul fiecărui plan de redresare și 
reziliență contribuie la coeziunea socială 
și teritorială, inclusiv la punerea în 
aplicare a obiectivelor EPRS. Niciuna 
dintre reformele și investițiile sprijinite de 
Mecanismul de redresare și reziliență nu 
ar trebui să fie în contradicție cu punerea 
în aplicare a Pilonului european al 
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drepturilor sociale. Printr-un act delegat, 
Comisia adoptă metodologia relevantă 
pentru a ajuta statele membre să 
îndeplinească aceste cerințe. 

Or. en

Amendamentul 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Investițiile și măsurile de reformă 
planificate după 1 februarie 2020 în 
legătură cu consecințele economice și 
sociale cauzate de pandemia de COVID-
19 după această dată sunt eligibile pentru 
sprijin din cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență cu condiția ca 
acestea să respecte cerințele prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Planurile de redresare și reziliență 
sunt compatibile cu o cale de a limita 
creșterea temperaturii globale la 1,5 °C 
peste nivelurile preindustriale și cu 
obiectivele Uniunii în domeniul climei și 
al mediului. Cel puțin 40 % din costul 
total estimat al tuturor planurilor de 
redresare și reziliență se alocă activităților 
care contribuie în mod substanțial la 
atenuarea schimbărilor climatice sau la 
adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice în conformitate cu articolele 10 



AM\1213689RO.docx 179/285 PE657.420v01-00

RO

și 11 din Regulamentul (UE) 2020/852. 
Cel puțin 10 % din costul total estimat al 
tuturor planurilor de redresare și 
reziliență se alocă, în plus, activităților 
care contribuie în mod substanțial la 
realizarea oricăruia dintre celelalte 
obiective de mediu prevăzute în 
regulamentul respectiv. Comisia adoptă 
un act delegat în conformitate cu 
articolul 25a pentru a specifica 
metodologia și dispozițiile aferente privind 
raportarea, cu scopul de a sprijini statele 
membre la îndeplinirea cerințelor 
prevăzute la prezentul alineat și de a 
monitoriza respectarea acestor cerințe.
Toate fondurile alocate domeniului de 
politică legat de tranziția verde sprijină 
activitățile economice care se califică 
drept activități sustenabile din punctul de 
vedere al mediului în conformitate cu 
articolul 3 din Regulamentul (UE) 
2020/852.

Or. en

Amendamentul 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. Mecanismul sprijină numai 
activitățile care nu prejudiciază în mod 
semnificativ unul sau mai multe dintre 
obiectivele de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852 în conformitate cu dispozițiile 
articolului 17 din regulamentul respectiv 
și care sunt efectuate în conformitate cu 
„garanțiile minime” prevăzute la 
articolul 18 din Regulamentul (UE) 
2020/852, nesprijinind activitățile sau 
neincluzând investițiile care conduc la un 
blocaj al activelor care subminează 
realizarea obiectivelor Uniunii în 
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domeniul climei și al mediului. În special, 
acestea nu includ investiții legate de:
(a) dezafectarea, exploatarea, adaptarea 
centralelor nucleare sau prelungirea 
duratei de viață a acestora sau de 
gestionarea sau depozitarea deșeurilor 
radioactive;
(b) exploatarea, producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea sau arderea 
combustibililor fosili;
(c) eliminarea deșeurilor în depozite;
(d) instalațiile pentru arderea deșeurilor;
(e) infrastructura aeroportuară, cu 
excepția regiunilor ultraperiferice;
(f) vehiculele echipate cu motoare cu 
ardere internă.

Or. en

Amendamentul 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. Comisia poate adopta un act 
delegat în conformitate cu articolul 25a 
pentru a completa lista menționată la 
alineatul [1d]. 

Or. en

Amendamentul 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1f. Fără a aduce atingere cerințelor 
de alocare menționate în prezentul articol, 
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statele membre asigură alocarea în 
funcție de necesități a fondurilor primite 
prin mecanism între municipalitățile și 
autoritățile locale, alocă cel puțin 10 % 
din contribuția lor financiară maximă, 
menționată la articolul 10, 
municipalităților și autorităților locale și 
asigură accesul direct la resursele 
respective. Comisia adoptă acte delegate 
în conformitate cu articolul 25a pentru a 
specifica măsurile care trebuie luate de 
statele membre pentru aprovizionarea 
municipalităților și autorităților locale cu 
resurse din mecanism.

Or. en

Amendamentul 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1g. Planurile eligibile se bazează pe o 
evaluare a impactului de gen al măsurilor 
planificate, în conformitate cu obiectivele 
prezentate în Strategia privind egalitatea 
de gen, și iau în considerare rezultatele 
acesteia pentru a aborda în mod eficient 
impactul negativ al crizei asupra egalității 
de gen, în special prin asigurarea creării 
de locuri de muncă de înaltă calitate 
pentru femei, reducerea diferenței de 
remunerare între femei și bărbați și 
accesul antreprenoarelor la credite.

Or. en

Amendamentul 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, în special 
cele relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală sau care sunt generate de aceste 
tranziții. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță și 
cu informațiile incluse de statele membre 
în programele naționale de reformă din 
cadrul semestrului european, în planurile 
lor naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă din cadrul Fondului pentru o 
tranziție justă22, precum și în acordurile 
de parteneriat și în programele 
operaționale din cadrul fondurilor 
Uniunii.

eliminat

__________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice.
22 […]

Or. en

Amendamentul 858
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
obiectivele climatice și de mediu ale UE, 



AM\1213689RO.docx 183/285 PE657.420v01-00

RO

generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

în special tranziția către atingerea 
obiectivului Uniunii pentru 2030 privind 
clima și respectarea obiectivului 
neutralității climatice a UE până în 2050 
în conformitate cu Regulamentul 
XXXX/XX (Legea europeană a climei), 
precum și pentru tranziția digitală, sau 
care sunt generate de acestea. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Pentru a 
garanta că planurile de redresare și 
reziliență contribuie la realizarea 
neutralității climatice până în 2050 în 
statele membre, cel puțin 40 % din 
valoarea fiecărui plan de redresare și 
reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor climatice și la atingerea 
obiectivului de cheltuieli de 10 % pentru 
biodiversitate.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 859
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 2. Planurile de redresare și reziliență 



PE657.420v01-00 184/285 AM\1213689RO.docx

RO

trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
obiectivele climatice și de mediu ale UE, 
în special tranziția către atingerea 
obiectivului Uniunii pentru 2030 privind 
clima și respectarea obiectivului 
neutralității climatice a UE până în 2050 
în conformitate cu Regulamentul 
XXXX/XX (Legea europeană a climei), 
precum și pentru tranziția digitală, sau 
care sunt generate de acestea. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Pentru a 
garanta că planurile de redresare și 
reziliență contribuie la realizarea 
neutralității climatice până în 2050 în 
statele membre, cel puțin 37 % din 
valoarea fiecărui plan de redresare și 
reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor climatice și la atingerea 
obiectivului de cheltuieli de 10 % pentru 
biodiversitate.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Justificare

În Rezoluția sa 2020/2732(RSP), PE a solicitat stabilirea unor obiective obligatorii de 30 % 
pentru schimbările climatice și de 10 % pentru biodiversitate. Din motive de consecvență, PE 
ar trebui să solicite cheltuieli legate de climă de peste 37 % (în conformitate cu Fișa de 
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evaluare nr. 84 a PE privind integrarea aspectelor legate de schimbările climatice din 
27/08/2020) pentru a realiza obiectivul de 30 % în domeniul climei decis de EUCO pentru 
CFM și Next Generation EU și de 10 % pentru cheltuielile legate de biodiversitate în 
Mecanismul de redresare și reziliență. Această abordare prevede o dublă contabilizare: 
atingerea obiectivului privind biodiversitatea poate fi facilitat prin cheltuielile legate de 
climă.

Amendamentul 860
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care 
sunt generate de aceste tranziții. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale 
de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale 
privind energia și clima și în actualizările 
acestora în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921, în planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă din cadrul 
Fondului pentru o tranziție justă22, 
precum și în acordurile de parteneriat și 
în programele operaționale din cadrul 
fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice.

 

22 […]  
Or. en
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Amendamentul 861
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
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să ia în 
considerare, de asemenea, sectoarele și 
domeniile politice care primesc de obicei 
puțină atenție în contextul semestrului 
european, dar care sunt afectate în mod 
considerabil de pandemie, cum ar fi 
educația și cultura. Prin urmare, fiecare 
plan național de redresare și reziliență 
trebuie să aloce cel puțin 2 % din bugetul 
global sectoarelor culturale și creative. În 
plus, se alocă 10 % pentru investiții în 
educație de calitate și incluzivă. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.
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22 […] 22 […]
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Amendamentul 862
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate și pentru consolidarea 
autonomiei strategice a Uniunii. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, în planurile de punere în aplicare 
a Garanției pentru tineret, precum și în 
acordurile de parteneriat și în programele 
operaționale din cadrul fondurilor Uniunii. 
În plus, planurile de redresare și 
reziliență trebuie să respecte principiul 
valorii adăugate europene și trebuie să 
permită investițiile în proiecte, tehnologii 
și infrastructuri orientate spre viitor, 
pentru a asigura reziliența și 
competitivitatea pe termen lung a UE.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. fr
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Amendamentul 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, în special 
cele relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală sau care sunt generate de aceste 
tranziții. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță și 
cu informațiile incluse de statele membre 
în programele naționale de reformă din 
cadrul semestrului european, în planurile 
lor naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă din cadrul Fondului pentru o 
tranziție justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice.

 

22 […]  
Or. en

Amendamentul 864
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, Elżbieta Kruk

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să ia în 
considerare, de asemenea, sectoarele și 
domeniile politice care de obicei primesc 
puțină atenție în contextul semestrului 
european, dar care sunt afectate în mod 
considerabil de pandemie, cum ar fi 
cultura și educația. Prin urmare, fiecare 
plan național de redresare și reziliență 
trebuie să aloce cel puțin 2 % din bugetul 
global sectoarelor și industriilor culturale 
și creative. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 865
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care 
sunt generate de aceste tranziții. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale 
de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale 
privind energia și clima și în actualizările 
acestora în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921, în planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă din cadrul 
Fondului pentru o tranziție justă22, 
precum și în acordurile de parteneriat și 
în programele operaționale din cadrul 
fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
Pactul de stabilitate și de creștere și 
pentru procedura de dezechilibru 
macroeconomic.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice.

 

22 […]  
Or. en

Amendamentul 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să contribuie la autonomia 
strategică a Uniunii și la punerea în 
aplicare a obiectivelor de dezvoltare 
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european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

durabilă ale ONU și să fie în concordanță 
cu cele mai recente provocări și priorități 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul ultimului semestru european, 
precum și cu provocările și prioritățile 
identificate în cea mai recentă 
recomandare a Consiliului privind 
politica economică a zonei euro pentru 
statele membre a căror monedă este euro, 
în special cele relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală sau care sunt generate 
de aceste tranziții, precum și cele relevante 
pentru punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
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european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Planurile de 
redresare și reziliență sunt elaborate după 
consultări adecvate cu autoritățile 
regionale și locale și cu alte părți 
interesate, inclusiv cu partenerii sociali și 
societatea civilă, în conformitate cu Codul 
de conduită privind parteneriatul.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care 
sunt generate de aceste tranziții. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european 2020, în special pentru 
recomandările relevante direct legate de 
domeniile politice europene prioritare, 
astfel cum sunt prevăzute la articolul 3. 
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concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

Planurile de redresare și reziliență trebuie 
să fie în concordanță și cu informațiile 
incluse de statele membre în programele 
naționale de reformă din cadrul semestrului 
european, precum și în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
Strategia UE privind egalitatea de gen 
2020-2025, în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă din cadrul Fondului pentru o 
tranziție justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu obligația de a respecta 
și promova valorile consacrate la 
articolul 2 din TUE.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 869
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să acorde prioritate și să fie în 
concordanță cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european, în 
special cele relevante pentru tranziția verde 
și cea digitală sau care sunt generate de 
aceste tranziții, precum și cele relevante 
pentru tranziția către o economie 
rezilientă a serviciilor de îngrijire. 
Planurile de redresare și reziliență trebuie 
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în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

să fie în concordanță și cu informațiile 
incluse de statele membre în programele 
naționale de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale privind 
energia și clima, în alte obiective de mediu 
și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță cu strategiile naționale 
privind egalitatea de gen.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu prioritățile 
identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții, cele care 
promovează crearea de locuri de muncă, 
creșterea sustenabilă și îmbunătățirea 
coeziunii sociale, economice și teritoriale, 
precum și cele identificate în orientările 
strategice discutate de Consiliu și 
Parlamentul European. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
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din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 871
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să contribuie la autonomia 
strategică și competitivitatea Uniunii, 
precum și la punerea în aplicare a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU, și să fie în concordanță cu cele mai 
recente provocări și priorități relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul ultimului semestru european, în 
special cele relevante pentru tranziția verde 
și cea digitală sau care sunt generate de 
aceste tranziții. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
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justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 872
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să acorde prioritate și să fie în 
concordanță cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european, în 
special cele relevante pentru tranziția verde 
și cea digitală sau care sunt generate de 
aceste tranziții și care sunt conforme cu 
taxonomia UE și mai ales cu principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ”. 
Planurile de redresare și reziliență trebuie 
să fie în concordanță și cu informațiile 
incluse de statele membre în programele 
naționale de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale privind 
energia și clima, în alte obiective de mediu 
și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
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uniunii energetice și a acțiunilor climatice. uniunii energetice și a acțiunilor climatice.
22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 873
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță cu obiectivele climatice și de 
mediu ale Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 874
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, în special 
cele relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală sau care sunt generate de aceste 
tranziții. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din 
cadrul semestrului european, în planurile 
lor naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să contribuie efectiv la domeniul 
de aplicare stabilit la articolul 3 și la 
obiectivele stabilite la articolul 4. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă, în planurile lor naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921, în planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă din cadrul Fondului pentru 
o tranziție justă22, precum și în acordurile 
de parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile care sunt relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
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tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă, în planurile lor naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921, în planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă din cadrul Fondului pentru 
o tranziție justă22, precum și în acordurile 
de parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, inclusiv stabilitatea fiscală pe 
termen lung și participarea pe piața 
muncii, și în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
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justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 877
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, în special 
cele relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală sau care sunt generate de aceste 
tranziții. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie aliniate la provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pentru țările din zona euro, se 
acordă atenție recomandărilor relevante 
pentru zona euro aprobate de Consiliu. 
Planurile de redresare și reziliență trebuie 
să fie în concordanță și cu informațiile 
incluse de statele membre în programele 
naționale de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921, în planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă din cadrul Fondului pentru 
o tranziție justă22, precum și în acordurile 
de parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
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uniunii energetice și a acțiunilor climatice. uniunii energetice și a acțiunilor climatice.
22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 878
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, excluzând finanțarea 
combustibililor fosili, precum și în 
acordurile de parteneriat și în programele 
operaționale din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale 
de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale 
privind energia și clima și în actualizările 
acestora în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921, în planurile teritoriale 
pentru o tranziție justă din cadrul 
Fondului pentru o tranziție justă22, 
precum și în acordurile de parteneriat și 
în programele operaționale din cadrul 
fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile specifice fiecărei țări care 
sunt relevante pentru realizarea 
obiectivelor menționate la articolul 3 și 
identificate în contextul semestrului 
european, al Pilonului european al 
drepturilor sociale și al obiectivelor de 
dezvoltare durabilă, al programelor 
naționale de reformă, al planurilor 
naționale de energie și climă, al 
planurilor de tranziție justă, al 
acordurilor de parteneriat, al programelor 
operaționale adoptate în cadrul fondurilor 
Uniunii și/sau în contextul acțiunilor 
legate de punerea în aplicare a dreptului 
și a politicilor Uniunii, în special cele 
relevante pentru tranziția verde, pentru 
tranziția justă și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice.

 

22 […]  
Or. en

Amendamentul 880
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală, precum și 
pentru economia bazată pe cunoaștere, 
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redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

sau care sunt generate de acestea. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante anuale specifice 
fiecărei țări identificate în contextul 
semestrului european, în special cele 
relevante pentru tranziția verde și cea 
digitală sau care sunt generate de aceste 
tranziții. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
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parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde, cea a serviciilor de 
îngrijire și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.
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Or. en

Amendamentul 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care 
sunt generate de aceste tranziții. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul ultimului 
semestru european, în special cele 
relevante pentru domeniile prioritare 
europene prevăzute la articolul 3. 
Planurile de redresare și reziliență trebuie 
să fie în concordanță și cu informațiile 
incluse de statele membre în programele 
naționale de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921, în planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă din cadrul Fondului pentru 
o tranziție justă22, precum și în acordurile 
de parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 884
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care 
sunt generate de aceste tranziții. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări și în conformitate cu obiectivele 
stabilite la articolul 3 și cu punerea în 
aplicare a [planului de acțiune din 
cadrul] Pilonului european al drepturilor 
sociale. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

__________________ __________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]
Or. en

Amendamentul 885
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Planurile de redresare și reziliență 
nu finanțează proiecte de infrastructură 
rutieră care au fost deja finanțate din 
fonduri FEDR în perioada de programare 
2014-2020.

Or. fr
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Amendamentul 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere sustenabilă a 
Europei și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a realiza 
neutralitatea climatică până în 2050 și de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Națiunilor Unite, cel puțin 37 % din 
cuantumul prevăzut pentru fiecare plan 
de redresare și reziliență contribuie la 
integrarea acțiunilor privind clima.
Comisia adoptă metodologia relevantă, 
utilizând, după caz, criteriile stabilite în 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile, pentru a sprijini 
statele membre în îndeplinirea acestei 
cerințe și pentru a demonstra modul în 
care acestea scad semnificativ deficitul de 
investiții favorabil schimbărilor climatice 
în economiile lor.

Or. en

Amendamentul 887
Csaba Molnár

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În fiecare stat membru, 10 % din 
contribuția financiară maximă, 
menționată la articolul 10, se alocă 
municipalităților și autorităților locale 
cărora li se oferă acces direct la resursele 
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respective. Contribuția financiară va fi 
acordată cu prioritate municipalitățile și 
administrațiile locale dintr-un stat 
membru
- care au fost cel mai afectate de 
pandemie, având în vedere numărul 
absolut de cazuri de COVID-19 din 
teritoriile în cauză;
- și cu un nivel mai scăzut de oportunități 
financiare pentru a face față provocărilor 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 exprimate sub forma PIB-ului local pe 
cap de locuitor.

Or. en

Amendamentul 888
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin intermediul unui act delegat, 
Comisia adoptă metodologia relevantă, 
bazată pe Regulamentul (UE) 2020/852 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile] pentru a ajuta statele membre să 
îndeplinească obiectivele de cheltuieli de 
40 % și 10 % prevăzute la articolul 14 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 889
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin intermediul unui act delegat, 
Comisia adoptă metodologia relevantă, 
bazată pe Regulamentul (UE) 2020/852 
[Regulamentul privind instituirea unui 
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cadru care să faciliteze investițiile 
durabile] pentru a ajuta statele membre să 
îndeplinească obiectivele de cheltuieli de 
37 % și 10 % prevăzute la articolul 14 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 890
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Măsurile de atenuare a impactului 
economic și social al pandemiei de 
COVID-19 luate începând cu 
1 februarie 2020 sunt eligibile dacă 
îndeplinesc criteriile prevăzute de 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 891
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În general, se acordă prioritate 
regiunilor și teritoriilor cu cea mai mare 
rată a șomajului din statele membre.

Or. en

Amendamentul 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)



PE657.420v01-00 210/285 AM\1213689RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile de redresare și reziliență 
sunt conforme cu obligația de a respecta 
și promova valorile consacrate la 
articolul 2 din TUE.

Or. en

Amendamentul 893
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile de redresare și reziliență 
contribuie la consolidarea pieței unice.

Or. en

Amendamentul 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 26a pentru a stabili măsurile 
care trebuie luate de statele membre 
pentru aprovizionarea municipalităților și 
a autorităților locale cu resurse din 
mecanism.

Or. en

Amendamentul 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Planurile de redresare și reziliență 
contribuie la convergență și la reducerea 
disparităților regionale și, în acest sens, 
sunt încurajate în special proiectele 
paneuropene.

Or. en

Amendamentul 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Cel puțin 50 % din cererea totală 
inclusă în fiecare plan de redresare și 
reziliență contribuie la integrarea 
obiectivelor climatice și de mediu.

Or. en

Amendamentul 897
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Investițiile care nu respectă 
principiul „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. 2020/852 al Parlamentului 
European și al Consiliului [Regulamentul 
privind taxonomia UE] nu sunt eligibile.

Or. en

Amendamentul 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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. 472/2013 sau face obiectul 
procedurii de verificare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului, dispozițiile stabilite în 
prezentul regulament se aplică statului 
membru în cauză în ceea ce privește 
provocările și prioritățile identificate de 
măsurile prevăzute în regulamentele 
menționate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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. 472/2013 sau face obiectul 
procedurii de verificare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului, dispozițiile stabilite în 
prezentul regulament se aplică statului 
membru în cauză în ceea ce privește 
provocările și prioritățile identificate de 
măsurile prevăzute în regulamentele 
menționate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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. 472/2013 sau face obiectul 
procedurii de verificare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului, dispozițiile stabilite în 
prezentul regulament se aplică statului 
membru în cauză în ceea ce privește 
provocările și prioritățile identificate de 
măsurile prevăzute în regulamentele 
menționate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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. 
472/2013 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului, dispozițiile 
stabilite în prezentul regulament se aplică 
statului membru în cauză în ceea ce 
privește provocările și prioritățile 
identificate de măsurile prevăzute în 
regulamentele menționate.

3. 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. 
472/2013 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului, dispozițiile 
stabilite în prezentul regulament se aplică 
statului membru în cauză în ceea ce 
privește provocările și prioritățile 
identificate de măsurile prevăzute în 
regulamentele menționate. Planurile de 
redresare și reziliență includ, de 
asemenea, măsuri eficace de sprijin divers 
și nediscriminatoriu pentru organizațiile 
non-profit ale societății civile, 
organizațiile non-profit, mass-media 
independentă și municipalități, regiuni 
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sau alte autorități subnaționale.
Or. en

Amendamentul 902
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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. 
472/2013 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului, dispozițiile 
stabilite în prezentul regulament se aplică 
statului membru în cauză în ceea ce 
privește provocările și prioritățile 
identificate de măsurile prevăzute în 
regulamentele menționate.

3. 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. 
472/2013 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului, dispozițiile 
stabilite în prezentul regulament se aplică 
statului membru în cauză în ceea ce 
privește prioritățile identificate de Comisie 
și de experți independenți.

Or. en

Amendamentul 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în temeiul 
mecanismului implică părțile interesate, 
în special reprezentanții sau autoritățile 
de la nivel regional și local, partenerii 
economici și sociali, precum și 
organizațiile societății civile și alte părți 
interesate relevante, în pregătirea 
planului de redresare și reziliență în 
conformitate cu principiul parteneriatului 
stabilit în Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013, în special articolul 5 din 
acesta. Același lucru se aplică 
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municipalităților și autorităților locale 
atunci când accesează direct resursele din 
cadrul mecanismului în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (1e) din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Prezentul regulament și reformele 
și investițiile conexe respectă pe deplin 
articolul 152 din TFUE, iar planurile de 
redresare și reziliență emise în temeiul 
prezentului regulament respectă practicile 
și instituțiile naționale, inclusiv sistemele 
de formare a salariilor. Prezentul 
regulament și reformele și investițiile 
conexe țin cont 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 905
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Planurile naționale de reziliență și 
redresare adoptate în temeiul articolului 
15 din prezentul regulament sunt în 
conformitate cu obiectivul de neutralitate 
climatică al Uniunii și cu taxonomia UE 
și respectă principiul de „a nu prejudicia 
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în mod semnificativ”. Nicio activitate și 
măsură implementată în cadrul planurilor 
naționale de reziliență și redresare nu ar 
trebui să afecteze în mod substanțial 
obiectivele de mediu ale taxonomiei UE. 
Se exclud investițiile legate de extracția, 
producția, prelucrarea, distribuția, 
depozitarea, transportul, transmiterea sau 
arderea combustibililor fosili.

Or. en

Amendamentul 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Doar statele membre care 
participă în cadrul Parchetului European 
(EPPO) și statele membre care solicită 
până la 31 decembrie 2020 să adere la 
EPPO sunt eligibile pentru a primi sprijin 
în cadrul mecanismului.

Or. en

Amendamentul 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre își pot actualiza 
planurile anuale de redresare și reziliență 
până la 15 octombrie în conformitate cu 
articolul 18 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Planurile de redresare și reziliență 
sunt în concordanță cu normele 
Regulamentului financiar privind 
conflictele de interese în legătură cu 
execuția bugetului UE, în special articolul 
61 din acesta. Comisia poate utiliza 
sistemele TIC pentru a identifica și 
urmări conflictele de interese în legătură 
cu implementarea măsurilor în cadrul 
acestui mecanism.

Or. en

Amendamentul 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. În cazul în care tranziția verde și 
cea digitală deschisă implică pierderi 
inevitabile de locuri de muncă, 
mecanismul este disponibil și pentru 
măsurile de sprijin care protejează 
lucrătorii afectați și le acordă asistență. 

Or. en

Amendamentul 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Excluderi din sfera de aplicare a 

sprijinului
Mecanismul de redresare și reziliență nu 
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susține activitățile și investițiile: 
(a) enumerate la punctul B al anexei V la 
programul InvestEU; 
(b) enumerate la articolul 6 din Fondul 
european de dezvoltare regională; 
(c) care sprijină activitățile 
întreprinderilor din sectoarele acoperite 
de sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (EU ETS) dacă nu 
există planuri de tranziție verde; 
(d) care sprijină întreprinderile 
înregistrate pe lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale, în 
conformitate cu Recomandarea Comisiei 
C (2020)4885***; 
(e) care sprijină întreprinderi cu 
antecedente de abuzuri și încălcări de 
mediu, ale drepturilor omului și ale 
lucrătorilor sau de corupție; (t) care 
sprijină întreprinderile mari în sensul 
Directivei 2013/34/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului** privind 
situațiile financiare anuale, situațiile 
financiare consolidate și rapoartele 
conexe ale anumitor tipuri de 
întreprinderi, care nu oferă planuri 
obligatorii de tranziție în care să 
elaboreze modul în care își aliniază 
activitățile economice la obiectivele 
climatice și de mediu ale Uniunii, inclusiv 
planuri de eliminare treptată a 
activităților care cauzează un prejudiciu 
semnificativ oricărui obiectiv de mediu și 
transformarea acestor activități în 
activități neutre sau cu impact redus într-
un interval de timp predefinit. Planurile 
ar trebui să includă, de asemenea, 
obiective legate de măsurile pentru 
menținerea unor locuri de muncă de 
calitate, egalitatea de gen și 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor; 
(f) întreprinderilor care nu se angajează 
să restricționeze plățile dividendelor, 
salariile funcționarilor de rang înalt și 
răscumpărările de acțiuni în timpul 
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perioadei de sprijin; 
(g) care sprijină operațiunile 
întreprinderilor cu o cifră de afaceri netă 
consolidată de cel puțin 750 000 000 EUR 
care nu se angajează la un raport 
referitor la informațiile privind impozitul 
pe venit, defalcat pe jurisdicție fiscală și 
pentru fiecare jurisdicție în care își 
desfășoară activitatea întreprinderea, 
elaborat anual și aflat la dispoziția 
publicului (număr de angajați, active, 
cifră de afaceri, profit sau pierderi înainte 
de calcularea impozitului pe venit, impozit 
cumulat, impozit plătit, câștiguri 
cumulate, capital declarat, subvenții 
publice primite). [Întreprinderile care 
intră sub incidența acestei cerințe de 
raportare au posibilitatea de a omite 
temporar una sau mai multe informații 
specifice solicitate în rapoartele publice 
pentru fiecare țară atunci când natura 
informațiilor respective ar face ca 
divulgarea lor să aducă un prejudiciu 
grav poziției comerciale a întreprinderilor 
respective; o astfel de omisiune nu 
împiedică o înțelegere echitabilă și 
echilibrată a poziției fiscale a 
întreprinderii și este justificată în mod 
corespunzător”]; 
(h) care sprijină activitățile 
întreprinderilor mari în sensul 
Directivei 2013/34/UE care au acorduri 
raportabile în temeiul Directivei (UE) 
2018/822* a Consiliului în legătură cu 
acordurile transfrontaliere raportabile, cu 
excepția cazului în care aceste entități se 
angajează să abroge acordurile 
raportabile în cauză în termen de 
douăsprezece luni de la primirea 
sprijinului financiar. 

Or. en

Amendamentul 911
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a
Excluderi de la eligibilitate

Mecanismul de redresare și reziliență nu 
acordă sprijin pentru:
(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;
(b) producția, prelucrarea, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili;
(c) instalații pentru eliminarea deșeurilor 
în depozite;
(d) instalații pentru arderea 
combustibililor;
(e) activități care prejudiciază în mod 
semnificativ oricare dintre obiectivele de 
mediu stabilite la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 în 
conformitate cu articolul 17 din acesta. 

Or. en

Amendamentul 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul mecanismului 
trebuie să transmită Comisiei un plan de 
redresare și reziliență, astfel cum este 
definit la articolul 14 alineatul (1).

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul mecanismului 
trebuie să transmită Comisiei un plan de 
redresare și reziliență, astfel cum este 
definit la articolul 14 alineatul (1), a cărui 
execuție va fi în deplină conformitate cu 
legislația UE, în special cu 
Directiva 2014/24/UE privind achizițiile 
publice.

Or. en

Amendamentul 913
Martin Hojsík
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul mecanismului 
instituie un dialog pe mai multe niveluri, 
în cadrul căruia autoritățile locale, 
partenerii sociali, organizațiile societății 
civile, inclusiv ONG-urile din domeniul 
mediului și alte ONG-uri, alte părți 
interesate relevante și publicul larg se pot 
implica în mod activ și pot discuta 
pregătirea și punerea în aplicare a 
planului de redresare și reziliență. 
Organizarea și implementarea 
parteneriatului se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
(UE) nr. 240/2014 al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. După ce Comisia pune la dispoziție 
pentru alocare suma menționată la 
articolul 11 alineatul (2), statele membre 
actualizează și prezintă Comisiei, după 
caz, planul de redresare și reziliență 
menționat la alineatul (1) ținând seama 
de valoarea maximă financiară 
actualizată a contribuției calculate în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de plan 
începând cu data de 15 octombrie a anului 
precedent, împreună cu proiectul de buget 
pentru anul următor.

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de plan 
începând cu data de 15 octombrie a anului 
precedent, împreună cu proiectul de buget 
pentru anul următor.

Înainte de transmiterea oficială către 
Comisie, planul național de redresare și 
reziliență este aprobat de parlamentul 
național al statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 916
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de plan 
începând cu data de 15 octombrie a anului 
precedent, împreună cu proiectul de buget 
pentru anul următor.

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de plan 
începând cu data de 15 octombrie a anului 
precedent, împreună cu proiectul de buget 
pentru anul următor. Un astfel de proiect 
de plan este supus atenției partenerilor 
sociali naționali spre consultare cel târziu 
în luna februarie a anului următor, iar 
partenerii sociali vor avea cel puțin 30 de 
zile pentru a reacționa în scris.

Or. en

Amendamentul 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de 
plan începând cu data de 15 octombrie a 
anului precedent, împreună cu proiectul 
de buget pentru anul următor.

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie 2021. 
Planul de redresare și reziliență poate fi 
transmis separat de programul național 
de reformă. Proiectul de plan poate fi 
transmis în prealabil. În scopul 
actualizărilor planurilor naționale de 
redresare și reziliență, în conformitate cu 
articolul 11alineatul (2) și cu articolul 18, 
Comisia stabilește un calendar până la 
31 decembrie 2020.

Or. en

Amendamentul 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de plan 
începând cu data de 15 octombrie a anului 
precedent, împreună cu proiectul de buget 
pentru anul următor.

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la cel mai recent 
program național de reformă propriu, 
ținând seama de cea mai recentă 
recomandare a Consiliului privind 
politica economică a zonei euro pentru 
statele membre a căror monedă este euro, 
și este transmis în mod oficial cel târziu 
până la 30 aprilie. Statul membru poate 
transmite un proiect de plan începând cu 
data de 15 octombrie a anului precedent, 
împreună cu proiectul de buget pentru anul 
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următor.
Or. en

Amendamentul 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de 
plan începând cu data de 15 octombrie a 
anului precedent, împreună cu proiectul 
de buget pentru anul următor.

2. Planurile anuale de redresare și 
reziliență prezentate de statul membru în 
cauză constituie o anexă la programul său 
național de reformă anual și sunt 
transmise în mod oficial cel târziu până la 
30 aprilie.

Or. en

Amendamentul 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în 
mod oficial cel târziu până la 30 aprilie. 
Statul membru poate transmite un proiect 
de plan începând cu data de 15 octombrie a 
anului precedent, împreună cu proiectul 
de buget pentru anul următor.

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză este 
transmis în mod oficial cel târziu în termen 
de trei luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Statul membru 
poate transmite un proiect de plan începând 
cu data de 15 octombrie 2020.

Or. en

Amendamentul 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul mecanismului 
instituie un dialog pe mai multe niveluri, 
în cadrul căruia municipalitățile, 
autoritățile locale și regionale, partenerii 
sociali, organizațiile societății civile, în 
special organizațiile de tineret, alte părți 
interesate relevante și publicul larg se pot 
implica în mod activ și pot discuta 
pregătirea și punerea în aplicare a 
planurilor de redresare și reziliență. 
Proiectul de plan este supus atenției 
autorităților locale și regionale, 
partenerilor sociali, organizațiilor 
societății civile, în special organizațiilor 
de tineret, altor părți interesate relevante 
și publicului larg pentru consultare cu cel 
puțin trei luni înainte de data transmiterii 
către Comisie iar partenerii vor avea cel 
puțin 30 de zile pentru a reacționa în 
scris, în conformitate cu principiul 
parteneriatului.

Or. en

Amendamentul 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul mecanismului 
instituie un dialog pe mai multe niveluri, 
în cadrul căruia autoritățile locale, 
partenerii sociali, organizațiile societății 
civile, inclusiv ONG-urile din domeniul 
mediului și de altă natură, alte părți 
interesate relevante și publicul larg se pot 
implica în mod activ și pot discuta 
pregătirea și punerea în aplicare a 
planului de redresare și reziliență. 
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Organizarea și implementarea 
parteneriatului se efectuează în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
(UE) nr. 240/2014 al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planul de redresare și reziliență 
este elaborat pe baza unor consultări pe 
mai multe niveluri, semnificative și 
incluzive cu autoritățile locale și 
regionale, partenerii sociali, angajații, 
comunitățile locale, organizațiile societății 
civile și toate celelalte părți interesate 
relevante atât la nivel național, cât și la 
nivel regional.

Or. en

Amendamentul 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Proiectul de plan este supus 
atenției autorităților locale și regionale, 
partenerilor sociali naționali, 
organizațiilor societății civile și altor părți 
interesate pentru consultare.

Or. en

Amendamentul 925
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză este 
elaborat cu sprijinul autorităților 
regionale și locale și reflectă preferințele 
acestora.

Or. en

Amendamentul 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Planul de redresare și reziliență 
trebuie să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Aceasta stabilește, în 
special, următoarele elemente:

3. Planul de redresare și reziliență 
trebuie să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător, incluzând o declarație 
conform căreia fondurile prelevate din 
mecanism nu vor fi utilizate pentru 
proiecte care fac parte din planurile 
strategice de investiții ale unor țări terțe. 
Aceasta stabilește, în special, următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate 
provocările și prioritățile relevante 
specifice țării respective identificate în 
contextul semestrului european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
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Zanni

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate 
provocările și prioritățile relevante 
specifice țării respective identificate în 
contextul semestrului european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate 
provocările și prioritățile relevante 
specifice țării respective identificate în 
contextul semestrului european;

(a) o explicație detaliată a modului în 
care planul respectă cotele de alocare 
minime menționate la articolul 14 
alineatul (1a) și coerența cu provocările și 
prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european 2020, precum și cu 
obiectivele Pactului verde european, cu 
planurile naționale privind energia și 
clima și actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/1999, cu 
Strategia UE privind egalitatea de gen 
2020-2025 și cu planurile de tranziție 
teritorială justă din cadrul Fondului 
pentru o tranziție justă;

Or. en

Amendamentul 930
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european;

(a) o justificare a modului în care sunt 
abordate provocările și prioritățile 
relevante specifice țării respective 
identificate în contextul semestrului 
european, inclusiv aspectele fiscale ale 
acestora, și provocările legate de 
articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 
1176/2011; pentru țările din zona euro, se 
acordă o atenție specială recomandărilor 
relevante pentru zona euro aprobate de 
Consiliu;

Or. en

Amendamentul 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european;

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european și în cea mai recentă 
recomandare a Consiliului privind 
politica economică a zonei euro pentru 
statele membre a căror monedă este euro;

Or. en

Amendamentul 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
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și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european;

și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european, inclusiv aspectele 
fiscale ale acestora, și provocările legate 
de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 
1176/2011;

Or. en

Amendamentul 933
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european;

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european, inclusiv aspectele 
fiscale;

Or. en

Amendamentul 934
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate 
provocările și prioritățile relevante 
specifice țării respective identificate în 
contextul semestrului european;

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că planul și măsurile pe care 
le include vor contribui efectiv la 
domeniul de aplicare stabilit la articolul 3 
și la obiectivele stabilite la articolul 4;

Or. en

Amendamentul 935
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european;

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
obiectivelor stabilite la articolele 3 și 4;

Or. en

Amendamentul 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european;

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile anuale specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 937
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate provocările 
și prioritățile relevante specifice țării 
respective identificate în contextul 
semestrului european;

(a) o explicație a modului în care vor fi 
abordate provocările și prioritățile 
relevante specifice țării respective 
identificate în contextul semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 938
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsurile considerate ca fiind 
aliniate cu recomandările specifice 
fiecărei țări, care sunt prioritare;

Or. en

Amendamentul 939
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) în cazul în care un stat membru se 
confruntă cu dezechilibre sau dezechilibre 
excesive, astfel cum a concluzionat 
Comisia după o analiză aprofundată, o 
explicație a modului în care trebuie 
abordate recomandările realizate în 
temeiul articolului 6 din Regulamentul 
(UE) nr. 1176/2011;

Or. en

Amendamentul 940
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) o explicație a modului în care 
planurile de redresare și reziliență vor 
contribui la consolidarea pieței unice;

Or. en

Amendamentul 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere și 
reziliența economică, bugetară și socială a 
statului membru în cauză, atenuează 
impactul economic și social al crizei și 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței; această explicație include 
un angajament obligatoriu al statului 
membru în cauză de a-și crește 
contribuția la bugetul UE în următorul 
CFM proporțional cu creșterea estimată a 
PIB-ului în urma implementării planului;

Or. en

Amendamentul 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul consolidează potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește bunăstarea și calitatea 
vieții cetățenilor, potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă, progresul 
social și reziliența economică și socială a 
statului membru în cauză, contribuie la 
punerea în aplicare a principiilor 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
scade inegalitățile, atenuează impactul 
economic și social al crizei și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței; 

Or. en

Amendamentul 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul contribuie la obiectivele prevăzute 
la articolul 4;

Or. en

Amendamentul 944
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței, precum și la realizarea 
unor poziții bugetare solide pe termen 
mediu care să asigure sustenabilitatea 
finanțelor publice sau un progres rapid 
către o astfel de sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
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cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

cauză, promovează buna funcționare a 
pieței interne, atenuează impactul 
economic și social al crizei, îmbunătățește 
structura antreprenorială, promovează 
punerea în aplicare a Pilonului european 
al drepturilor sociale și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește dezvoltarea accelerată a 
activităților compatibile cu Acordul de la 
Paris privind clima și reducerea 
activităților care nu sunt compatibile cu 
acesta, crearea de locuri de muncă și 
reziliența economică și socială a statului 
membru în cauză, atenuează impactul 
economic și social al crizei și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere și 
competitivitatea pe termen lung, crearea 
de locuri de muncă și reziliența economică 
și socială a statului membru în cauză, 
promovează dezvoltarea infrastructurii 
transfrontaliere de transport, atenuează 
impactul economic și social al crizei și 
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și a convergenței; contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței;

Or. en

Amendamentul 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a valorii adăugate 
europene a măsurilor preconizate, în 
special a modului în care planul întărește 
potențialul de creștere, crearea de locuri de 
muncă și reziliența economică și socială a 
statului membru în cauză, atenuează 
impactul economic și social al crizei, în 
special pentru IMM-uri, și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere și 
competitivitatea pe termen lung, crearea 
de locuri de muncă sustenabile și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și al 
crizei, garantând că nu rămâne nimeni în 
urmă, și contribuie la consolidarea 
productivității economice, a coeziunii 
sociale și teritoriale și a convergenței;

Or. en
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Amendamentul 950
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei în regiunile și teritoriile cu 
cea mai mare rată a șomajului din statele 
membre, îmbunătățește structura 
antreprenorială și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 951
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește autonomia strategică a 
Uniunii, competitivitatea, potențialul de 
creștere, în special pentru IMM-uri, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

Or. fr

Amendamentul 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație, susținută de studii 
economice științifice, a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 953
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere 
receptivă la dimensiunea de gen, crearea 
de locuri de muncă și reziliența economică 
și socială a statului membru în cauză, 
atenuează impactul economic și social al 
crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
a convergenței și a egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 954
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere 
verde, crearea de locuri de muncă și 
reziliența economică și socială a statului 
membru în cauză, atenuează impactul 
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social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

economic și social al crizei și contribuie la 
o tranziție sustenabilă și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, reduce deficitul în materie de 
infrastructură, atenuează impactul 
economic și social al crizei și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care se 
preconizează că cel puțin 50 % din suma 
solicitată pentru plan va contribui la 
integrarea obiectivelor climatice și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 957
José Gusmão
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul contribuie la abordarea 
obiectivelor menționate mai sus, atenuând 
astfel impactul economic și social al crizei 
și contribuind la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței;

Or. en

Amendamentul 958
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei, în special pentru IMM-uri, 
și contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței;

Or. en

Amendamentul 959
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere și 
competitivitatea pe termen lung, crearea 
de locuri de muncă și reziliența economică 
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cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

a statului membru în cauză, atenuează 
impactul economic și al crizei și contribuie 
la consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă receptive la 
dimensiunea de gen și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 961
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
a egalității de gen și a convergenței;

Or. en
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Amendamentul 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică, teritorială și socială a statului 
membru în cauză, atenuează impactul 
economic, social și demografic al crizei și 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței.

Or. en

Amendamentul 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică, socială și demografică a 
statului membru în cauză, atenuează 
impactul economic și social al crizei și 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței;

Or. en

Amendamentul 964
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o explicație a modului în care 
planul contribuie la reducerea diferenței 
între nivelurile de dezvoltare a diferitelor 
regiuni și la recuperarea decalajului de 
către regiunile cel mai puțin favorizate și 
a modului în care se acordă resursele și o 
atenție deosebită zonelor rurale, zonelor 
aflate în tranziție industrială și regiunilor 
afectate de handicapuri naturale sau 
demografice grave și permanente;

Or. fr

Amendamentul 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor aborda deficiențele în ceea ce 
privește valorile prevăzute la articolul 2 
din TUE;

Or. en

Amendamentul 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute de 
plan vor sprijini în mod eficient și 
nediscriminatoriu organizațiile non-profit 
ale societății civile și organizațiile non-
profit, mass-media independentă și 
municipalitățile, regiunile sau alte 
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autorități subnaționale din statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la tranziția verde și la 
cea digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde, promovând 
obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii și, în special, a posibilității ca un 
procent de cel puțin 40 % din costul total 
estimat al tuturor planurilor de redresare 
și reziliență să fie alocat activităților care 
contribuie în mod substanțial la 
atenuarea schimbărilor climatice sau la 
adaptarea la acestea în conformitate cu 
articolele 10 și 11 din Regulamentul (UE) 
2020/852 și ca un procent de cel puțin 
10 % din costul total estimat al tuturor 
planurilor de redresare și reziliență să fie 
alocat activităților care contribuie în mod 
substanțial la oricare dintre celelalte 
obiective de mediu prevăzute de 
regulamentul respectiv și o demonstrație 
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că investițiile și reformele incluse în plan 
respectă principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ”. În scopul 
monitorizării respectării justificării 
obiectivelor de alocare menționate în 
prezentul alineat, precum și a principiului 
de „a nu face rău”, planurile conțin o 
listă detaliată a activităților economice 
care se preconizează că vor fi susținute de 
mecanism;

Or. en

Amendamentul 969
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții, inclusiv o 
explicație privind;

(i) coerența lor cu obiectivul UE de 
neutralitate climatică și cu obiectivele 
intermediare, astfel cum sunt stabilite la 
articolul 2 din Regulamentul ... [Legea 
europeană a climei];
(ii) contribuția lor la realizarea 
obiectivelor și țintelor europene și 
naționale, astfel cum se prevede în 
Regulamentul 2018/1999 (Legea 
europeană a climei);
(iii) utilizarea planificată a acestora 
pentru punerea în aplicare a planului 
național integrat privind energia și clima 
și recomandările Comisiei privind planul 
respectiv;
(iv) contribuția lor la o actualizare a 
planului național integrat privind energia 
și clima menționat la articolul 14 din 
Regulamentul 2018/1999 pentru a crește 
ambiția acestuia;



PE657.420v01-00 246/285 AM\1213689RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 970
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la realizarea obiectivelor 
stabilite în Acordul de la Paris, precum și 
la abordarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU și a Pilonului european 
al drepturilor sociale, inclusiv a modului 
în care planul îmbunătățește 
performanțele la nivel național în cadrul 
tabloului de bord social;

Or. en

Amendamentul 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții, în special 
necesitatea de a asigura o tranziție 
echitabilă pentru lucrătorii afectați de 
astfel de tranziții și participarea lor la 
acestea;

Or. en

Amendamentul 972
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde sau la 
abordarea provocărilor generate de 
aceasta, inclusiv o explicație a aderării la 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” menționat în Regulamentul 
(UE) nr. 2020/852;

Or. en

Amendamentul 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la tranziția verde și la 
cea digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care au 
fost consultate în mod substanțial 
autoritățile locale și regionale, partenerii 
sociali, angajații, comunitățile locale, 
organizațiile societății civile și toate 
celelalte părți interesate relevante, atât la 
nivel național, cât și la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 974
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală, precum și la tranziția către o 
economie rezilientă a serviciilor de 
îngrijire, sau la abordarea provocărilor 
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generate de aceste tranziții;
Or. en

Amendamentul 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) după caz, o explicație a modului în 
care se preconizează că măsurile prevăzute 
în plan vor contribui la tranziția verde și la 
cea digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

Or. en

Amendamentul 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde, la cea a 
serviciilor de îngrijire și la cea digitală sau 
la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții;

Or. en

Amendamentul 977
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un plan național de redresare 
pentru egalitatea de gen, în conformitate 



AM\1213689RO.docx 249/285 PE657.420v01-00

RO

cu obiectivele prezentate în Strategia 
privind egalitatea de gen, care să abordeze 
în mod eficace impactul negativ al crizei 
asupra egalității de gen, în special prin 
asigurarea creării de locuri de muncă 
pentru femei, reducerea diferenței de 
remunerare între femei și bărbați și 
accesul antreprenoarelor la credite, 
inclusiv măsuri de prevenire și combatere 
a violenței bazate pe sex, a violenței 
domestice și a hărțuirii sexuale; planul 
național pentru egalitatea de gen va fi 
dezvoltat și implementat în coordonare cu 
organismele naționale relevante pentru 
egalitatea de gen și în consultare cu 
organizațiile pentru drepturile femeilor și 
experți în integrarea dimensiunii de gen 
în buget;

Or. en

Amendamentul 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care 
planul de redresare și reziliență respectă 
alocarea minimă stabilită la articolul 14 
alineatul (1) pentru domeniile prioritare 
europene enumerate la articolul 3, și 
anume: 37 % din suma alocată pentru 
integrarea obiectivelor climatice pentru 
realizarea celor mai recente obiective 
climatice ale Uniunii pentru 2030 și 
respectarea obiectivului neutralității 
climatice a UE până în 2050; cel puțin 
20 % din cuantumul planului se alocă 
domeniului digital prioritar european; și 
cel puțin 20 % din cuantumul planului se 
alocă domeniului prioritar european Next 
Generation EU;

Or. en
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Amendamentul 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la punerea în aplicare 
a angajamentelor Uniunii și ale statelor 
sale membre, în special a Acordului de la 
Paris, a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU, a integrării 
perspectivei de gen și a Pilonului 
european al drepturilor sociale; în acest 
sens, statele membre ar trebui să 
dezvăluie, ori de câte ori este posibil, 
impactul climatic, de mediu și social al 
măsurilor prevăzute de plan;

Or. en

Amendamentul 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la tranziția către o 
societate și o economie digitale deschise și 
accesibile, precum și o explicație a 
modului în care măsurile vor respecta 
principiul interoperabilității, al eficienței 
energetice, al protecției datelor, al 
promovării egalității digitale, al 
accesibilității digitale, al soluțiilor 
software și hardware cu sursă deschisă și 
al datelor cu caracter personal;

Or. en
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Amendamentul 981
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la punerea în aplicare 
a angajamentelor Uniunii și ale statelor 
sale membre, în special a Acordului de la 
Paris, a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU, a integrării 
perspectivei de gen și a Pilonului 
european al drepturilor sociale; în acest 
sens, statele membre ar trebui să 
dezvăluie impactul climatic, de mediu și 
social al măsurilor prevăzute în plan; 

Or. en

Amendamentul 982
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație detaliată a modului în 
care măsurile vor contribui la realizarea 
obiectivelor climatice și de mediu ale UE, 
în special la tranziția către atingerea 
obiectivului Uniunii pentru 2030 privind 
clima și la respectarea obiectivului 
neutralității climatice a UE până în 2050 
în conformitate cu Regulamentul 
XXXX/XX (Legea europeană a climei), 
inclusiv o explicație privind modul în 
care:

Or. en

Amendamentul 983
Piernicola Pedicini



PE657.420v01-00 252/285 AM\1213689RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la tranziția digitală sau 
la abordarea provocărilor generate de 
aceasta, inclusiv, după caz, o explicație a 
măsurilor de atenuare proporționale 
pentru a aborda riscurile pentru sănătate 
legate de lansarea noii generații de 
tehnologii digitale, cum ar fi 5G;

Or. en

Amendamentul 984
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care 
măsurile prevăzute în plan pot să 
contribuie în mod eficient la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii, a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, la Pilonul 
european al drepturilor sociale, la 
Acordul de la Paris și la consolidarea și la 
aprofundarea pieței unice;

Or. fr

Amendamentul 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un plan național privind egalitatea 
de gen pentru redresare care să abordeze 
în mod eficace problemele de gen 
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emergente în timp de criză, să asigure o 
ocupare a forței de muncă sensibilă la 
dimensiunea de gen și egalitatea 
accesului la credite, inclusiv măsuri de 
prevenire și combatere a violenței bazate 
pe sex și a violenței domestice;

Or. en

Amendamentul 986
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se vor furniza explicații cu privire 
la măsurile luate pentru a se asigura că 
punerea în aplicare a procentului de 70 % 
rămas din suma solicitată nu va afecta 
măsurile din domeniul climei și al 
biodiversității și sustenabilitatea mediului;

Or. en

Amendamentul 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care 
măsurile din plan respectă principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ” în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2019/2088; 

Or. en

Amendamentul 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la consolidarea 
autonomiei strategice a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 989
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la punerea în aplicare 
a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU;

Or. en

Amendamentul 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o evaluare a impactului de gen al 
planului și un plan național privind 
egalitatea de gen, în conformitate cu 
obiectivele prezentate în Strategia privind 
egalitatea de gen, care să abordeze în mod 
eficace impactul negativ al crizei asupra 
egalității de gen, în special prin 
asigurarea creării de locuri de muncă de 
înaltă calitate pentru femei, reducerea 
diferenței de remunerare între femei și 
bărbați și accesul antreprenoarelor la 
credite, precum și prin măsuri de 
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prevenire și combatere a violenței bazate 
pe sex și a hărțuirii sexuale;

Or. en

Amendamentul 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație detaliată a modului în 
care se preconizează că măsurile vor 
garanta că principiul de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ” este respectat și că 
cel puțin 40 % din cuantumul solicitat 
pentru planul de redresare și reziliență 
contribuie la integrarea acțiunilor privind 
clima și biodiversitatea și a obiectivelor de 
sustenabilitate a mediului pe baza 
metodologiei furnizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) pentru fiecare măsură prevăzută 
în planul de redresare și reziliență, o 
explicație a modului în care statul 
membru a aplicat orientările de evaluare 
a climei și a biodiversității și a verificat ca 
nicio măsură din planul de redresare și 
reziliență să nu prejudicieze niciun 
obiectiv de mediu menționat în 
Regulamentul (UE) 2020/852 în 
conformitate cu articolul 17 din același 
regulament;

Or. en
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Amendamentul 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la punerea în aplicare 
a angajamentelor Uniunii și ale statelor 
sale membre, în special a Acordului de la 
Paris și a noilor obiective ale Uniunii în 
materie de climă și de energie pentru 
2030, a obiectivelor de dezvoltare durabilă 
ale ONU, a integrării perspectivei de gen 
și a Pilonului european al drepturilor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 994
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care 
investițiile realizate în cadrul planului de 
redresare și reziliență asigură 
prosperitatea pe termen lung a Uniunii, 
permițând rambursarea rapidă a 
împrumuturilor contractate, pentru a 
evita, pe cât posibil, crearea unei poveri 
pentru generațiile viitoare;

Or. fr

Amendamentul 995
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la promovarea 
egalității de gen și a principiului 
integrării perspectivei de gen și la 
eliminarea discriminării de gen sau la 
provocările care rezultă din aceasta;

Or. en

Amendamentul 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la punerea în aplicare 
a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU și a Pilonului european al 
drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 997
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care 
măsurile prevăzute în plan respectă 
principiile bunei guvernări și a modului 
în care fondurile sunt protejate împotriva 
eventualelor acte de corupție și utilizare 
ilegitimă;

Or. en
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Amendamentul 998
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) măsurile vor contribui la atingerea 
obiectivului de integrare climatică de 
37 % în fiecare plan de redresare și 
reziliență;

Or. en

Amendamentul 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație detaliată a modului în 
care se preconizează că măsurile vor 
garanta că cel puțin 30 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și 
reziliență contribuie la punerea în 
aplicare a principiilor Pilonului european 
al drepturilor sociale și că niciuna dintre 
reformele și investițiile susținute de 
Mecanismul de redresare și reziliență nu 
contrazice punerea în aplicare a Pilonului 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 1000
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație detaliată a modului în 
care măsurile vor contribui la realizarea 
obiectivelor climatice și de mediu ale UE, 
în special la tranziția către atingerea 
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obiectivului Uniunii pentru 2030 privind 
clima și la respectarea obiectivului 
neutralității climatice a UE până în 2050 
în conformitate cu Regulamentul 
XXXX/XX (Legea europeană a climei), 
inclusiv informații privind modul în care:

Or. en

Amendamentul 1001
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație detaliată a modului în 
care se preconizează că măsurile vor 
garanta că cel puțin 40 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și 
reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și 10 % la 
obiectivele de biodiversitatea și de 
sustenabilitate a mediului pe baza 
metodologiei furnizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la obiectivele climatice 
și de mediu ale UE, în special la 
realizarea obiectivelor climatice 
actualizate ale Uniunii pentru 2030 și a 
obiectivului neutralității climatice până în 
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2050;
Or. en

Amendamentul 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație a modului în care 
măsurile prevăzute în plan respectă 
principiile bunei guvernări și a modului 
în care fondurile sunt protejate de 
eventuale acte de corupție și utilizare 
ilegitimă;

Or. en

Amendamentul 1004
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) măsurile vor contribui la atingerea 
obiectivului orizontal de cheltuieli pentru 
biodiversitate de 10 %;

Or. en

Justificare

Această modificare ar facilita o dublă contabilizare întrucât atingerea obiectivului privind 
biodiversitatea poate fi facilitat prin cheltuielile legate de climă.

Amendamentul 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) un rezumat al consultărilor cu 
părțile interesate, astfel cum se 
menționează la articolul 14 alineatul (5);

Or. en

Amendamentul 1006
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o evaluare a impactului de gen 
care să influențeze măsurile incluse în 
plan;

Or. en

Amendamentul 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) o explicație detaliată a modului în 
care se preconizează că măsurile vor 
garanta că cel puțin 37 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și 
reziliență contribuie la integrarea 
obiectivelor climatice pe baza 
metodologiei furnizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2a) 
și o demonstrație a modului în care 
acestea reduc semnificativ decalajul 
național de investiții favorabile 
schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) o justificare a absenței conflictului 
de interese în legătură cu execuția 
bugetului UE pentru toate măsurile de 
investiții publice cuprinse în plan;

Or. en

Amendamentul 1009
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) măsurile respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” pe 
baza orientărilor furnizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 3;

Or. en

Amendamentul 1010
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) măsurile vor contribui la atingerea 
obiectivului de integrare climatică de 
40 % în fiecare plan de redresare și 
rezistență;

Or. en

Amendamentul 1011
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ce (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) măsurile vor contribui la atingerea 
obiectivului de cheltuieli pentru 
biodiversitate de 10 %;

Or. en

Amendamentul 1012
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cf) măsurile respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” pe 
baza orientărilor furnizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 3;

Or. en

Amendamentul 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de 
șapte ani;

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de șapte ani; obiectivele 
de etapă și țintele alese permit 
implementarea investițiilor în 
infrastructură care, date fiind 
dimensiunea și complexitatea lor inerente, 
pot necesita perioade mai lungi de 
execuție;

Or. en

Justificare

Alegerea unor obiective de etapă și ținte relevante nu trebuie să împiedice sau să descurajeze 
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includerea în planurile de redresare și reziliență a investițiilor în infrastructură care, date 
fiind dimensiunea și complexitatea lor inerente, ar necesita perioade mai lungi de execuție.

Amendamentul 1014
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de șapte 
ani;

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate bazate pe știință și limitate ca 
timp, precum și un calendar indicativ 
pentru punerea în aplicare a reformelor pe 
o perioadă maximă de patru ani, precum și 
a investițiilor pe o perioadă maximă de 
șapte ani;

Or. en

Amendamentul 1015
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de șapte 
ani;

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate clare și un calendar indicativ 
pentru punerea în aplicare a reformelor 
care stimulează creșterea pe o perioadă 
maximă de patru ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de șapte 
ani;

Or. en

Amendamentul 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și 
a investițiilor pe o perioadă maximă de 
șapte ani;

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe 
perioada care se încheie la 
31 decembrie 2024, precum și a 
investițiilor pe perioada care se încheie la 
31 decembrie 2027;

Or. en

Amendamentul 1017
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de șapte 
ani;

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de doi ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de șapte 
ani;

Or. en

Amendamentul 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de șapte 
ani;

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de cinci ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de nouă 
ani;

Or. en

Amendamentul 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) proiectele de investiții preconizate 
și perioada de investiții aferentă;

(e) proiectele de investiții preconizate, 
perioada de investiții aferentă și trimiteri la 
implicarea partenerilor privați, dacă este 
relevant;

Or. en

Amendamentul 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) proiectele de investiții preconizate 
și perioada de investiții aferentă;

(e) proiectele de investiții preconizate 
și perioada de investiții aferentă, precum și 
mecanismul de evaluare menționat la 
articolul 23;

Or. en

Amendamentul 1021
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) proiectele de investiții preconizate 
și perioada de investiții aferentă;

(e) proiectele de investiții sustenabile 
preconizate și perioada de investiții 
aferentă;

Or. en

Amendamentul 1022
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

(f) costul total estimat al reformelor 
care stimulează creșterea și al investițiilor 
sustenabile care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare clară și de o prezentare a 
modului în care acesta este în conformitate 
cu principiul eficienței din punctul de 
vedere al costurilor și proporțional cu 
impactul preconizat asupra economiei și a 
ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

(f) costul total estimat al reformelor 
care stimulează creșterea și al investițiilor 
sustenabile care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare clară și de o prezentare a 
modului în care acesta este în conformitate 
cu principiul eficienței din punctul de 
vedere al costurilor și proporțional cu 
impactul preconizat asupra economiei și a 
ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 1024
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă, 
costul absenței unor măsuri în ceea ce 
privește tranziția de mediu și climatică;

Or. en

Amendamentul 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă, 
inclusiv probabilitatea de eșec evaluată 
independent;

Or. en

Amendamentul 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul total estimat al reformelor și (f) costul total estimat al măsurilor de 
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al investițiilor care fac obiectul planului 
de redresare și reziliență transmis (denumit 
și „costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

reformă și de investiții incluse în planul 
de redresare și reziliență transmis (denumit 
și „costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este în 
conformitate cu principiul eficienței din 
punctul de vedere al costurilor și 
proporțional cu impactul său social și 
economic preconizat;

Or. en

Amendamentul 1027
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare a faptului că 
impactul preconizat asupra economiei și a 
ocupării forței de muncă nu poate fi atins 
prin alte mijloace mai eficiente din 
punctul de vedere al costurilor;

Or. en

Amendamentul 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cota din costul total estimat al 
planului de redresare și reziliență 
menționat la litera (f) alocată activităților 
economice sustenabile, astfel cum se 
prevede în Regulamentul (UE) 2020/852, 
diferențiată în funcție de obiectivul de 
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mediu;
Or. en

Amendamentul 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o justificare a modului în care 
planul de redresare și reziliență 
îndeplinește cerințele minime de alocare 
stabilite la articolul 4a;

Or. en

Amendamentul 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) după caz, informații privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune;

(g) informații privind finanțarea 
existentă sau planificată acordată de 
Uniune și legătura cu reformele 
anterioare sau planificate în cadrul 
programului de sprijinire a reformelor 
structurale sau al instrumentului de 
sprijin tehnic;

Or. en

Amendamentul 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) o explicație a modului în care 
reformele și investițiile planificate 
abordează provocările unei administrații 
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publice bune și eficace și deficitul de 
capacitate prin consolidarea capacităților;

Or. en

Amendamentul 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare;

(h) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare, în special pentru a atenua 
impactul negativ de mediu, economic și 
social identificat și contribuția la 
consolidarea coeziunii și a convergenței 
economice, sociale și teritoriale; 

Or. en

Amendamentul 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare;

(h) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare, printre altele, reducerea 
birocrațiilor naționale și creșterea 
numărului de parteneriate public-privat;

Or. en

Amendamentul 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare;

(h) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare, inclusiv un calendar al tuturor 
acțiunilor politice de însoțire;
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Or. en

Amendamentul 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) un rezumat al consultărilor 
desfășurate cu autoritățile locale și 
regionale, partenerii sociali, organizațiile 
societății civile și alte părți interesate 
relevante pentru pregătirea planului de 
redresare și reziliență și al modului în 
care contribuțiile autorităților locale și 
regionale, ale partenerilor sociali, ale 
organizațiilor societății civile și alte altor 
părți interesate relevante au fost luate în 
considerare și, dacă părțile interesate 
doresc acest lucru, opiniile lor vor fi 
anexate programelor naționale de 
reformă sau, după caz, planurilor 
naționale de redresare și reziliență, 
precum și un rezumat al detaliilor, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
relevante, privind consultările și 
dialogurile planificate în legătură cu 
implementarea planului de redresare și 
reziliență;

Or. en

Amendamentul 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) informații despre modul în care au 
fost consultate municipalitățile, 
autoritățile locale și regionale, partenerii 
sociali, organizațiile societății civile, 
inclusiv organizațiile de tineret, modul în 
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care a fost luată în considerare opinia lor 
și, dacă actorii consultați doresc acest 
lucru, furnizarea contribuției lor scrise;

Or. en

Amendamentul 1037
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) un rezumat al audierilor 
desfășurate cu autoritățile locale, 
partenerii sociali și reprezentanții 
mișcărilor sociale la elaborarea planului 
de redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o justificare a modului în care 
angajamentele în materie de reformă 
reprezintă un pachet cuprinzător de 
reformă;

Or. en

Amendamentul 1039
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 
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inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
propuse și indicatorii aferenți;

inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
propuse, cu limitare în timp și bazate pe 
știință, și indicatorii de sustenabilitate, 
pentru a măsura progresul către 
obiectivele de mediu și în conformitate cu 
taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
propuse și indicatorii aferenți;

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
calitative și cantitative propuse și 
indicatorii aferenți, precum și modul în 
care planul îmbunătățește performanța la 
nivel național în cadrul tabloului de bord 
social; 

Or. en

Amendamentul 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
propuse și indicatorii aferenți;

(j) aranjamentele pentru monitorizarea 
și punerea în aplicare eficace a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru în cauză, inclusiv obiectivele de 
etapă și țintele propuse și indicatorii 
aferenți;

Or. en

Amendamentul 1042
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
propuse și indicatorii aferenți;

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele clare 
propuse și indicatorii aferenți;

Or. en

Amendamentul 1043
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) măsurile luate de statul membru 
pentru a proteja interesele financiare ale 
UE, inclusiv prin măsuri de prevenire, 
depistare, corectare și investigare a 
neregulilor și a fraudei, recuperarea 
fondurilor pierdute, plătite în mod 
necuvenit sau incorect utilizate și, dacă 
este cazul, prin impunerea unor 
sancțiuni; statele membre utilizează 
instrumentele informatice puse la 
dispoziția lor de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 1044
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) după caz, cererea de sprijin sub 
formă de împrumut și obiectivele de etapă 
suplimentare prevăzute la articolul 12 
alineatele (2) și (3) și elementele acestora 

(k) după caz, cererea de sprijin sub 
formă de împrumut și, după caz, 
obiectivele de etapă relevante prevăzute la 
articolul 12 alineatele (2), (3) și (3a) și 
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și elementele acestora și
Or. en

Amendamentul 1045
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) după caz, cererea de sprijin sub 
formă de împrumut și obiectivele de etapă 
suplimentare prevăzute la articolul 12 
alineatele (2) și (3) și elementele acestora 
și

(k) după caz, cererea de sprijin sub 
formă de împrumut și obiectivele de etapă 
suplimentare clare prevăzute la articolul 12 
alineatele (2) și (3) și elementele acestora 
și

Or. en

Amendamentul 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) o explicație a planurilor, 
sistemelor și măsurilor concrete ale 
statului membru de prevenire, depistare și 
corectare a conflictelor de interese, a 
corupției și a fraudei la utilizarea 
fondurilor derivate din prezentul 
mecanism, inclusiv a celor care vizează 
evitarea dublei finanțări de la alte 
programe UE;

Or. en

Amendamentul 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ka (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) informații despre modul în care 
planul de redresare și reziliență va 
contribui la politici fiscale solide pe 
termen mediu și lung, în special dacă 
mecanismul de redresare și reziliență 
cuprinde o componentă de grant;

Or. en

Amendamentul 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) angajamentul de a coopera pe 
deplin cu Parchetul European;

Or. en

Amendamentul 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Luis Garicano

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) informații referitoare la modul în 
care planul de redresare și reziliență 
generează valoare adăugată europeană;

Or. en

Amendamentul 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera kb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) o justificare a modului în care se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență va genera valoare adăugată 
europeană;

Or. en

Amendamentul 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera kc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kc) o justificare a modului în care 
planul de redresare și reziliență nu va 
înlocui cheltuielile bugetare naționale 
recurente;

Or. en

Amendamentul 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera kd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kd) o justificare a modului în care 
planurile de redresare și reziliență sunt în 
concordanță cu Strategia UE privind 
egalitatea de gen 2020-2025.

Or. en

Amendamentul 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Înainte de adoptarea planurilor de 
redresare și reziliență, statele membre 
implică, după caz, parlamentele naționale 
și regionale și desfășoară consultări cu 
părțile interesate, inclusiv cu partenerii 
economici și sociali, cu reprezentanții 
societății civile, cu experți, institute de 
cercetare, angajatori, sindicate și 
organizații comunitare, în conformitate 
cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 
…/... [noul RDC].

Or. en

Amendamentul 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. asigurarea că asistența financiară 
ar trebui acordată numai întreprinderilor 
care respectă contractele colective 
aplicabile și se abțin de la răscumpărarea 
acțiunilor, de la plata dividendelor către 
acționari sau de la distribuirea de 
bonusuri excesive până la 31 decembrie 
2022, astfel încât să se asigure că 
fondurile se îndreaptă, de exemplu, mai 
degrabă către păstrarea locurilor de 
muncă decât către recompensarea 
acționarilor.

Or. en

Amendamentul 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Până cel târziu la 15 octombrie, 
statele membre pot transmite o actualizare 
a planurilor lor anuale de redresare și 
reziliență, împreună cu proiectul de buget 
pentru anul următor.

Or. en

Amendamentul 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Întreprinderile beneficiare ar 
trebui să certifice că nu sunt implicate în 
niciun regim fiscal raportabil în temeiul 
Directivei 2018/822 în legătură cu 
acordurile transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cadrul procesului de elaborare 
a propunerilor privind planul lor de 
redresare și reziliență, statele membre îi 
pot solicita Comisiei să organizeze un 
schimb de bune practici pentru ca statele 
membre solicitante să poată beneficia de 
experiența altor state membre. Statele 
membre pot solicita, de asemenea, sprijin 
tehnic în cadrul Instrumentului de sprijin 
tehnic, în conformitate cu regulamentul 
de instituire a acestuia.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1058
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 
a acestuia.

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Sprijinul tehnic 
respectă pe deplin normele și practicile 
naționale privind negocierile colective. 
Acest sprijin nu poate submina rolul 
partenerilor sociali și nici amenința 
autonomia negocierilor colective. Statele 
membre pot solicita, de asemenea, sprijin 
tehnic în cadrul Instrumentului de sprijin 
tehnic, în conformitate cu regulamentul de 
instituire a acestuia. Toate informațiile 
relevante sunt furnizate de Comisie 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 
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a acestuia. a acestuia. Sprijinul tehnic respectă pe 
deplin normele și practicile naționale 
privind negocierile colective. Activitățile 
de sprijin tehnic nu pot submina rolul 
partenerilor sociali și nici amenința 
autonomia negocierilor colective.

Or. en

Amendamentul 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 
a acestuia.

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 
a acestuia, fără a submina rolul 
partenerilor sociali și cu respectarea 
deplină a normelor și a practicilor 
naționale privind negocierile colective.

Or. en

Amendamentul 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru a evita sarcini 
administrative suplimentare pentru statele 
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altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 
a acestuia.

membre și pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 
a acestuia.

Or. en

Amendamentul 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a asigura o mai mare 
transparență și responsabilitate, comisiile 
competente ale Parlamentului European 
pot invita reprezentanții statelor membre 
responsabili cu planul de redresare și 
reziliență să prezinte în fața comisiilor 
planul de redresare și reziliență. Comisia 
pune la dispoziția Parlamentului 
European și a Consiliului informațiile 
relevante simultan și în condiții de 
egalitate. Comisia pune la dispoziție, 
printr-o platformă publică online, 
proiectul de plan național de redresare și 
reziliență și versiunile finale ale acestuia, 
orice recomandare pe care o face pentru a 
îmbunătăți aceste planuri înainte de 
aprobare, precum și un rezumat detaliat 
al evaluărilor menționate la alineatul (16) 
și scorul detaliat acordat planurilor 
transmise.

Or. en

Amendamentul 1063
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Fiecare stat membru organizează 
un parteneriat cu autoritățile regionale și 
locale competente, cu societatea civilă, cu 
partenerii de mediu și cu organismele 
responsabile de promovare a incluziunii 
sociale, a drepturilor fundamentale, a 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, a 
egalității de gen și a nediscriminării. 
Statul membru implică partenerii 
respectivi în pregătirea, punerea în 
aplicare și monitorizarea Mecanismului 
de redresare și reziliență. Organizarea și 
implementarea parteneriatului se 
efectuează în conformitate cu 
Regulamentul delegat (UE) 
nr. 240/201438 al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a asigura o mai mare 
transparență și responsabilitate, comisia 
competentă a Parlamentului European 
poate invita reprezentanții statelor 
membre responsabili cu planul de 
redresare și reziliență și, după caz, 
instituții fiscale independente să prezinte 
în fața comisiilor planul de redresare și 
reziliență. Informațiile relevante sunt 
prioritare și sunt puse la dispoziția 
Parlamentului European și a Consiliului 
de către Comisie simultan și în condiții de 
egalitate.

Or. en

Amendamentul 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Planurile de redresare și reziliență 
sunt pregătite cu implicarea 
corespunzătoare a părților interesate, cum 
ar fi municipalitățile, autoritățile locale și 
urbane (inclusiv capitalele naționale și 
regionale și/sau primele 10 orașe ca 
mărime din statul membru respectiv), 
administrațiile regionale, ONG-urile și 
organizațiile societății civile, precum și 
sindicatele și reprezentanții sectorului 
economic, în conformitate cu principiul 
parteneriatului.

Or. en

Amendamentul 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre ar trebui să 
asigure principiul parteneriatului în 
pregătirea planurilor de redresare și 
reziliență, bazându-se pe abordarea în 
ceea ce privește guvernanța pe mai multe 
niveluri și asigurând implicarea societății 
civile și a partenerilor sociali.

Or. en


