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Amendamentul 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Cheltuielile bugetare regulate curente nu 
sunt considerate eligibile pentru finanțare 
în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 1068
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia acționează 
în strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia poate face observații sau 
solicita informații suplimentare. Statul 
membru în cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și poate revizui 
planul, dacă este necesar, înainte de 
transmiterea sa oficială.

1. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia acționează 
în strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia poate face observații sau 
solicita informații suplimentare. Statul 
membru în cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și poate revizui 
planul, dacă este necesar, înainte de 
transmiterea sa oficială. Comisia consultă 
partenerii sociali ai țării în cauză, în 
cooperare cu partenerii sociali europeni, 
pentru a cunoaște punctele lor de vedere 
cu privire la asumarea responsabilității, 
coerența și eficacitatea planului național 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia acționează 
în strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia poate face observații sau 
solicita informații suplimentare. Statul 
membru în cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și poate revizui 
planul, dacă este necesar, înainte de 
transmiterea sa oficială.

1. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și, acolo unde este 
cazul, actualizările lui, Comisia acționează 
în strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia poate face observații cu 
privire la proiectele de planuri sau poate 
solicita informații suplimentare. Statul 
membru în cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și poate revizui 
proiectul de plan, dacă este necesar, 
înainte de transmiterea sa oficială.

Or. en

Amendamentul 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia consultă autoritățile 
locale și regionale, partenerii sociali, 
organizațiile societății civile și alte părți 
interesate relevante din țara în cauză, în 
special în cooperare cu partenerii sociali 
europeni, pentru a cunoaște punctele lor 
de vedere cu privire la asumarea 
responsabilității, coerența și eficacitatea 
planului național de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În evaluarea sa, Comisia ține 
seama de sinergiile create între planurile 
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de redresare și reziliență ale diferitelor 
state membre și de complementaritatea 
dintre aceste planuri și alte planuri de 
investiții de la nivel național.

Or. en

Amendamentul 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
obiectivele mai generale ale 
instrumentului astfel cum sunt 
menționate la articolul 4, de informațiile 
analitice privind statul membru în cauză 
disponibile în contextul semestrului 
european, de orientările strategice de 
politică privind reformele și investițiile 
publice discutate de Consiliu și 
Parlamentul European, de experiența 
privind reformele acumulată în cadrul 
programului de sprijin pentru reforme 
structurale și al instrumentului de sprijin 
tehnic, precum și de justificarea și de 
elementele furnizate de statul membru în 
cauză, astfel cum se prevede la articolul 15 
alineatul (3), și de orice alte informații 
relevante, inclusiv, în special, cele incluse 
în programul național de reformă și în 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză și, dacă sunt 
relevante, informațiile referitoare la 
sprijinul tehnic primit prin intermediul 
Instrumentului de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, de strategia UE 
privind egalitatea de gen pentru 2020-
2025 și de planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă din cadrul Fondului pentru 
o tranziție justă și, dacă sunt relevante, de 
informațiile referitoare la sprijinul tehnic 
primit prin intermediul Instrumentului de 
sprijin tehnic, precum și de informațiile 
incluse în raportul anual privind statul de 
drept, în tabloul de bord privind justiția în 
UE, în tabloul de bord social sau în orice 
recomandare a Comisiei. Comisia solicită, 
de asemenea, o evaluare a impactului de 
gen al planului, efectuată de un expert 
independent, sau realizează ea însăși o 
astfel de evaluare.

Or. en

Amendamentul 1074
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
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statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic. Comisia solicită, de asemenea, o 
evaluare a impactului de gen al planului, 
efectuată de experți independenți, sau 
realizează ea însăși evaluarea.

Or. en

Amendamentul 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic. Comisia solicită, de asemenea, o 
evaluare a impactului de gen al planului, 
efectuată de un expert independent, sau 
realizează ea însăși o astfel de evaluare.

Or. en
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Amendamentul 1076
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 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
ultimului semestru european, de cele mai 
recente recomandări ale Consiliului 
privind politica economică a zonei euro 
pentru statele membre care au euro ca 
monedă, precum și de justificarea și de 
elementele furnizate de statul membru în 
cauză, astfel cum se prevede la articolul 15 
alineatul (3), și de orice alte informații 
relevante, inclusiv, în special, cele incluse 
în programul național de reformă și în 
planul național privind energia și clima al 
statului membru în cauză și, dacă sunt 
relevante, informațiile referitoare la 
sprijinul tehnic primit prin intermediul 
Instrumentului de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 1077
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
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informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic. Ar trebui avut în vedere un site 
web care să ofere sprijin și informații în 
mai multe limbi.

Or. en

Amendamentul 1078
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

Or. en
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Amendamentul 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă al statului membru în cauză, 
de probabilitatea ca planul de redresare și 
reziliență să eșueze, și, dacă sunt relevante, 
de informațiile referitoare la sprijinul 
tehnic primit prin intermediul 
Instrumentului de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 

2. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență și stabilește suma 
care urmează să îi fie alocată statului 
membru în cauză, Comisia ține seama de 
informațiile analitice disponibile privind 
statul membru în cauză, precum și de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (3), și de 
orice alte informații relevante, inclusiv, în 
special, cele incluse în programul național 
de reformă și în planul național privind 
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de reformă și în planul național privind 
energia și clima al statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

energia și clima ale statului membru în 
cauză și, dacă sunt relevante, informațiile 
referitoare la sprijinul tehnic primit prin 
intermediul Instrumentului de sprijin 
tehnic.

Or. en

Amendamentul 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia evaluează dacă planul de 
redresare și reziliență este compatibil cu 
cerințele orizontale prevăzute la 
articolul 4a:
- dacă proiectele de investiții fac parte din 
planurile strategice de investiții ale țărilor 
terțe, care intră în domeniul de aplicare al 
factorilor de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea publică, care 
trebuie să fie luați în considerare de 
statele membre și de Comisie în temeiul 
articolului 4 din Regulamentul 
(UE) 2019/452;
- dacă măsurile incluse în planul de 
redresare și reziliență nu se substituie 
cheltuielilor bugetare naționale recurente 
și respectă principiul adiționalității 
fondurilor Uniunii;
- dacă planul de redresare și reziliență 
aderă la principiile Strategiei europene 
privind egalitatea de gen 2020-2025;
- dacă planul de redresare și reziliență va 
genera valoare adăugată europeană;
- dacă planul de redresare și reziliență 
aderă la alocările minime prevăzute la 
articolul 4a;
În cazul în care planul de redresare și 
reziliență nu respectă cerințele orizontale 
enumerate mai sus, planul nu va fi 
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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.

Or. en

Amendamentul 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia evaluează dacă planul de 
redresare și reziliență este compatibil cu 
cerințele orizontale prevăzute la 
articolul 14 alineatul (1a):
- dacă proiectele de investiții fac parte din 
planurile strategice de investiții ale țărilor 
terțe, care intră în domeniul de aplicare al 
factorilor de natură să afecteze 
securitatea sau ordinea publică, care 
trebuie să fie luați în considerare de 
statele membre și de Comisie în temeiul 
articolului 4 din Regulamentul 
(UE) 2019/452;
- dacă măsurile incluse în planul de 
redresare și reziliență nu se substituie 
cheltuielilor bugetare naționale recurente 
și respectă principiul adiționalității 
fondurilor Uniunii;
- dacă planul de redresare și reziliență 
aderă la alocarea minimă prevăzută la 
articolul 14 alineatul (1a);
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 
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în ciclurile ulterioare.
Or. en

Amendamentul 1083
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde și 
la cea digitală și, în acest scop, ține seama 
de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde și 
la cea digitală, dar și contribuția lor la 
realizarea unei poziții bugetare pe termen 
mediu sănătoase, care să asigure 
sustenabilitatea finanțelor publice sau o 
evoluție rapidă către sustenabilitate și, în 
acest scop, ține seama de următoarele 
criterii:

Or. en

Amendamentul 1084
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde și 
la cea digitală și, în acest scop, ține seama 
de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde și 
la cea digitală, precum și la tranziția către 
o economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă și la promovarea egalității de 
gen și, în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 1085
Agnès Evren
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde și 
la cea digitală și, în acest scop, ține seama 
de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde și 
la cea digitală și la consolidarea 
autonomiei strategice a Uniunii și, în 
acest scop, ține seama de următoarele 
criterii:

Or. fr

Amendamentul 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde 
și la cea digitală și, în acest scop, ține 
seama de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență 
și, în acest scop, ia în considerare 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 1087
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde 
și la cea digitală și, în acest scop, ține 
seama de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la domeniul de 
aplicare și obiectivele prevăzute la 
articolele 3 și 4 și, în acest scop, ține 
seama de următoarele criterii:

Or. en
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Amendamentul 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde și 
la cea digitală și, în acest scop, ține seama 
de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde, 
la cea socială și la cea digitală și, în acest 
scop, ține seama de următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde și 
la cea digitală și, în acest scop, ține seama 
de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde, 
la ce din domeniul îngrijirilor și la cea 
digitală și, în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde 
și la cea digitală și, în acest scop, ține 

3. Comisia evaluează eficacitatea, 
eficiența, relevanța și coerența planului de 
redresare și reziliență și, în acest scop, ține 
seama de următoarele elemente:
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seama de următoarele criterii:
Or. en

Amendamentul 1091
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la tranziția verde 
și la cea digitală și, în acest scop, ține 
seama de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează eficacitatea, 
eficiența, relevanța și coerența planului de 
redresare și reziliență și, în acest scop, ține 
seama de următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și 
reziliență, precum și contribuția sa la 
tranziția verde și la cea digitală și, în acest 
scop, ține seama de următoarele criterii:

3. Comisia evaluează relevanța 
priorităților de politică europene, 
eficacitatea, eficiența și coerența planului 
de redresare și reziliență și, în acest scop, 
ține seama de următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 

eliminat
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identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
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Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

(a) dacă justificarea furnizată în 
planul de redresare și  reziliență va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandările 
relevante specifice fiecărei țări, inclusiv 
privind aspectele fiscale, precum și în 
recomandările formulate în temeiul 
articolului 6 din Regulamentul (UE) 
nr. 1176/2011, adresate statului membru în 
cauză, sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european, țările din zona euro 
urmând să acorde o atenție deosebită 
recomandărilor pentru zona euro, astfel 
cum au fost aprobate de Consiliul 
European; în procesul de efectuare a 
plăților, se va acorda prioritate măsurilor 
aliniate cu recomandările specifice 
fiecărei țări;

Or. en
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Amendamentul 1098
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

(a) dacă planul de redresare și 
reziliență este compatibil cu pilonii 
prevăzuți la articolul 3;

Or. en

Amendamentul 1099
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 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în ultimele recomandări 
relevante specifice fiecărei țări adresate 
statului membru în cauză, a provocărilor și 
priorităților identificate în cele mai 
recente recomandări ale Consiliului 
privind politica economică a zonei euro 
pentru statele membre care au euro ca 
monedă și în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări, inclusiv privind 
aspectele fiscale, și în recomandările 
formulate în conformitate cu articolul 6 
din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011, 
adresate statului membru în cauză sau în 
alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 1101
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la domeniul de aplicare prevăzut 
la articolul 3 și la obiectivele prevăzute la 
articolul 4;

Or. en

Amendamentul 1102
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
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abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări, în legătură cu 
impactul economic, social și asupra 
ocupării forței de muncă al pandemiei, 
adresate statului membru în cauză sau în 
alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

(a) Relevanța pentru prioritățile 
politice europene:

dacă planul de redresare și reziliență 
respectă alocările minime pentru 
domeniile de politică europene prioritare, 
menționate la articolul 14 alineatul (1a);

Or. en

Amendamentul 1104
Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări, inclusiv privind 
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membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

aspectele fiscale adresate statului membru 
în cauză sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză și în programele 
naționale de reformă;

Or. en

Amendamentul 1106
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate de Comisie în cadrul 
semestrului european;

Or. en

Amendamentul 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes



AM\1214176RO.docx 23/216 PE657.421v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care un stat membru se 
confruntă cu dezechilibre sau cu 
dezechilibre excesive, conform 
concluziilor Comisiei formulate în urma 
unei revizuiri aprofundate, o explicație a 
modului în care trebuie abordate 
recomandările făcute în temeiul 
articolului 6 din Regulamentul (UE) 
nr. 1176/2011;

Or. en

Amendamentul 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) dacă planul de redresare și 
reziliență aderă la alocările minime 
prevăzute la articolul 14 alineatul (1) 
pentru domeniile prioritare europene 
enumerate la articolul 3;

Or. en

Amendamentul 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Eficacitatea:
Or. en

Amendamentul 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 



PE657.421v02-00 24/216 AM\1214176RO.docx

RO

Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la consolidarea 
pieței unice:

Or. en

Amendamentul 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact 
de durată asupra statului membru în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) dacă se preconizează că măsurile 
propuse de statele membre în cauză vor 
asigura o monitorizare și o punere în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență, inclusiv a calendarului, a 
obiectivelor de etapă și a țintelor estimate, 
precum și a indicatorilor aferenți;

Or. en
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Amendamentul 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

Or. en

Amendamentul 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(af) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și 
la reziliența economică și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală sau la abordarea 

eliminat
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provocărilor generate de aceste tranziții;
Or. en

Amendamentul 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la consolidarea 
potențialului de creștere sustenabilă, va 
crea locuri de muncă de înaltă calitate, va 
consolida reziliența economică, socială și 
instituțională și gradul de pregătire 
pentru situații de criză a statului membru 
în cauză, încurajând punerea în aplicare 
a politicilor care respectă echilibrul de 
gen pentru a atenua impactul economic și 
social al crizei, și va contribui la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1118
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) modul în care planul contribuie în 
mod eficace la tranziția verde și la cea 
digitală în conformitate cu taxonomia UE 
și cu principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ”; și modul în care 
planul contribuie la obiectivele stabilite în 
planurile naționale privind clima și 
energia (PNECPS) și la tranziția către 
neutralitate climatică până în 2030 sau 
2050 cel târziu, precum și la obiectivele 
stabilite în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2018/1999 (legislația europeană 
privind clima);

Or. en

Amendamentul 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă, în special, planul conține măsuri 
care vizează eliminarea decalajului digital 
din statele membre ale UE, precum și 
măsuri care să sporească competențele 
digitale;

Or. en

Amendamentul 1120
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 

(b) dacă planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
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și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

sau la abordarea provocărilor generate de 
aceasta, inclusiv dacă planul respectă 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” stabilit în Regulamentul 
(UE) 2020/852;

Or. en

Amendamentul 1121
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace 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 și a 
Pilonului european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 1122
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală, precum și la tranziția 
către o economie a serviciilor de îngrijire 
rezilientă, sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

Or. en

Amendamentul 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde, 
în domeniul îngrijirilor și la cea digitală 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții;

Or. en

Amendamentul 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
verde și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

(b) dacă se preconizează că cel puțin 
50 % din cuantumul solicitat pentru plan 
va contribui la integrarea obiectivelor 
privind clima și mediul;

Or. en

Amendamentul 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul este coerent cu o 
traiectorie de limitare a creșterii 
temperaturii globale la 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale, de obiectivele 
Uniunii în materie de climă și mediu și, în 
special, de alocarea a cel puțin 40 % din 
costul total estimat al tuturor planurilor 
de redresare și de reziliență pentru 
activități care contribuie în mod 
substanțial la atenuarea schimbărilor 
climatice sau la adaptarea la acestea, în 
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temeiul articolelor 10 și 11 din 
Regulamentul (UE) 2020/852, și a cel 
puțin 10 % din costul total estimat al 
tuturor planurilor de redresare și de 
reziliență pentru activitățile care 
contribuie în mod substanțial la oricare 
dintre celelalte obiective de mediu 
prevăzute în regulamentul respectiv;

Or. en

Amendamentul 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă orientările referitoare la 
evaluarea privind clima și biodiversitatea 
au fost aplicate corect pentru fiecare 
măsură din planul de redresare și 
reziliență și dacă nicio măsură din planul 
de redresare și reziliență al statului 
membru nu afectează niciunul dintre 
obiectivele de mediu enumerate în 
Regulamentul (UE) 2020/852, în 
conformitate cu articolul 17 din același 
regulament;

Or. en

Amendamentul 1127
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la tranziția 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceasta, inclusiv măsuri 
proporționale de atenuare a riscurilor 
pentru sănătate legate de dezvoltarea de 
noi generații de tehnologii digitale;
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Or. en

Amendamentul 1128
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă măsurile vor contribui la 
atingerea obiectivului de 37 % în ceea ce 
privește cheltuielile pentru generalizarea 
măsurilor climatice pe baza metodologiei 
furnizate de Comisie în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 1129
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă măsurile vor contribui la 
atingerea obiectivului de 40 % în ceea ce 
privește cheltuielile pentru generalizarea 
măsurilor climatice pe baza metodologiei 
furnizate de Comisie în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 1130
Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la punerea în 
aplicare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU;
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Or. en

Amendamentul 1131
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri de 
reducere a dependenței față de țări terțe în 
domeniile strategice;

Or. fr

Amendamentul 1132
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

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care să 
consolideze în mod efectiv autonomia 
strategică a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Eficiența:
Or. en

Amendamentul 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă justificarea oferită de statele 
membre, pe baza metodologiei menționate 
la articolul 14 alineatul (1c), pentru a 
demonstra că toate reformele și investițiile 
prevăzute în planul de redresare și de 
reziliență respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” și 
cerințele minime privind garanțiile, dacă 
planul evită efectele potențiale de blocare 
a carbonului și nu sprijină activitățile 
economice menționate la articolul 14 
alineatul (1d) și dacă estimarea costurilor 
planului de redresare și reziliență alocate 
obiectivelor de mediu este credibilă și 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
articolul 14 alineatul (1c);

Or. en

Amendamentul 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă metodologia Comisiei de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
Pilonului european al drepturilor sociale 
a fost utilizată în mod corect, dacă se 
preconizează că fiecare măsură din planul 
de redresare și reziliență al statului 
membru va garanta că cel puțin 30 % din 
cuantumul solicitat pentru planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
punerea în aplicare a principiilor 
Pilonului european al drepturilor sociale 
și dacă niciuna dintre reformele și 
investițiile sprijinite de mecanismul de 
redresare și de reziliență nu este în 
contradicție cu punerea în aplicare a 
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Pilonului european al drepturilor sociale;
Or. en

Amendamentul 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență transmis este 
rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 1137
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă măsurile vor contribui la 
atingerea obiectivului orizontal de 10 % 
în ceea ce privește cheltuielile pentru 
biodiversitate pe baza metodologiei 
furnizate de Comisie în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2);

Or. en

Justificare

Acest amendament ar permite o contabilizare dublă: atingerea obiectivului de 10 % în 
materie de biodiversitate poate fi facilitată de cheltuielile legate de climă.

Amendamentul 1138
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
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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 16 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la punerea în 
aplicare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU și a Pilonului european 
al drepturilor sociale; 

Or. en

Amendamentul 1139
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă măsurile vor contribui la 
atingerea obiectivului de 10 % în ceea ce 
privește cheltuielile pentru biodiversitate 
pe baza metodologiei furnizate de Comisie 
în conformitate cu articolul 14 
alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) dacă se preconizează că măsurile 
din plan vor promova o societate digitală 
și o economie deschise și accesibile, 
incluzând o explicație a modului în care 
măsurile respectă principiile de 
interoperabilitate, de eficiență energetică 
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și de protecție a datelor, precum și a 
modului în care acestea abordează 
provocările generate de tranziție, inclusiv 
de prejudecățile digitale, inegalitatea și 
accesibilitatea digitală insuficientă și 
competențele digitale scăzute;

Or. en

Amendamentul 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficient la îndeplinirea 
obiectivelor climatice și de mediu ale UE, 
în special la atingerea obiectivelor UE 
actualizate privind clima pentru 2030 și a 
obiectivului privind neutralitatea 
climatică până în 2050;

Or. en

Amendamentul 1142
Martin Hojsík

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) dacă măsurile sunt în conformitate 
cu orientările privind principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” 
menționate la articolul 3;

Or. en

Amendamentul 1143
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) dacă măsurile sunt în conformitate 
cu orientările privind principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” 
menționate la articolul 3;

Or. en

Amendamentul 1144
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 16 – alineatul 3 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) dacă planul conține măsuri care să 
garanteze că cel puțin 37 % din 
cuantumul solicitat pentru planul de 
redresare și de reziliență contribuie la 
integrarea obiectivelor climatice pe baza 
metodologiei furnizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (2a) 
și pe baza unei demonstrații a modului în 
care măsurile reduc semnificativ 
decalajul în materie de investiții 
favorabile climei la nivel național;

Or. en

Amendamentul 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) dacă planul privind egalitatea de 
gen inclus în planul de redresare și 
reziliență abordează în mod eficace 
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impactul problemelor legate de gen 
emergente în timpul crizei și garantează 
egalitatea de gen, în special în domeniul 
ocupării forței de muncă, al egalității 
salariale și al accesului la finanțare, 
precum și dacă include măsuri de 
prevenire și combatere a violenței bazate 
pe gen, a violenței domestice și a hărțuirii 
sexuale;

Or. en

Amendamentul 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact 
de durată asupra statului membru în 
cauză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact de 
durată asupra statului membru în cauză;

(c) dacă planul de redresare și 
reziliență este legat de reformele 
întreprinse sau planificate în cadrul 
programului de sprijin pentru reforme 
structurale sau al instrumentului de 
sprijin tehnic și dacă se preconizează că 
va avea un impact de durată asupra statului 
membru în cauză;

Or. en

Amendamentul 1148
José Gusmão
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact de 
durată asupra statului membru în cauză;

(c) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact de 
durată asupra statului membru în cauză, în 
special asupra calității și sustenabilității 
locurilor de muncă create;

Or. en

Amendamentul 1149
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă planul privind egalitatea de 
gen inclus în planul de redresare și 
reziliență abordează problemele de gen 
apărute în timpul crizei, asigură 
egalitatea de gen, în special în domeniul 
ocupării forței de muncă, al remunerării 
egale și al accesului la finanțare, 
contribuie la promovarea principiului 
integrării perspectivei de gen și la 
eliminarea discriminării de gen, precum 
și dacă include măsuri de prevenire și 
combatere a violenței bazate pe gen, a 
violenței domestice și a hărțuirii sexuale;

Or. en

Amendamentul 1150
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 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă planul privind egalitatea de 
gen inclus în planul de redresare și 
reziliență va aborda în mod eficace 
aspectele legate de gen emergente în 
timpul crizei și va asigura egalitatea de 
gen. în special în domeniul ocupării forței 
de muncă, accesul la finanțare, precum și 
dacă include măsuri de prevenire și 
combatere a violenței bazate pe gen și a 
hărțuirii sexuale;

Or. en

Amendamentul 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Relevanța:
Or. en

Amendamentul 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european; 

Or. en
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Amendamentul 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și 
la reziliența economică și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1154
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și 
la reziliența economică și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și 
la reziliența economică și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările specifice 
fiecărei țări adresate statului membru în 
cauză sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european 2020, precum și 
dacă acest plan contribuie la punerea în 
aplicare a obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și mediu, a planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă în cadrul 
Fondului pentru o tranziție justă, precum 
și a Strategiei UE privind egalitatea de 
gen pentru 2020-2025;

Or. en

Amendamentul 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va aborda cele mai 
recente orientări strategice discutate de 
Parlamentul European și de Consiliu 
privind reformele și investițiile publice 
care contribuie în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la asigurarea 
bunei funcționări a pieței unice, la 
atenuarea impactului economic și social al 
crizei și la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la o dezvoltare accelerată a 
activităților compatibile cu Acordul de la 
Paris privind clima și la reducerea 
activităților care nu sunt, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1158
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei în regiunile și teritoriile 
cu cea mai mare rată a șomajului din 
statele membre și la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și 
la reziliența economică și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

(d) dacă 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, au fost consultate în mod 
substanțial;

Or. en

Amendamentul 1160
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă care 
ia în considerare dimensiunea de gen, și 
la reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și la consolidarea egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă, la 
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reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

progresul social și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la reducerea 
inegalităților, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă, la 
progresul social și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la reducerea 
inegalităților, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la competitivitate pe termen lung, 
la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

Or. en
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Amendamentul 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la productivitate, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1165
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 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă, la 
egalitatea de gen și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică, teritorială și socială 
a statului membru, la atenuarea impactului 
economic, social și demografic al crizei și 
la consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică, bugetară și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1168
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului ecologic 
de creștere, la crearea de locuri de muncă și 
la reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 



PE657.421v02-00 48/216 AM\1214176RO.docx

RO

și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului 
economic, social și demografic al crizei și 
la consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale;

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru în contextul redresării după criză 
și la atenuarea impactului economic și 
social al crizei;

Or. en

Amendamentul 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă se preconizează că măsurile 
din plan vor conduce la îmbunătățiri în 
ceea ce privește principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale și tabloul 
de bord social aferent;

Or. en

Amendamentul 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Coerența:
Or. en

Amendamentul 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente;

Or. en

Amendamentul 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) dacă planul conține măsuri care 
abordează eficient deficiențele în ceea ce 
privește valorile prevăzute la articolul 2 
din TUE;

Or. en

Amendamentul 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) dacă angajamentele de reformă 
reprezintă un pachet cuprinzător de 
reforme;

Or. en

Amendamentul 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență transmis este 
rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă;

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă, dar și în conformitate cu 
principiul eficienței din punctul de vedere 
al costurilor și este proporțională cu 
impactul preconizat asupra economiei și a 
ocupării forței de muncă; precum și dacă 
aceste costuri sunt legate direct de 
reformele de stimulare a creșterii 
economice depuse și de investiții durabile;

Or. en

Amendamentul 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă;

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă și dacă planul de 
redresare și reziliență este în conformitate 
cu noțiunea de bună gestiune financiară;

Or. en

Amendamentul 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență transmis este 
rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă;

(e) Eficiența:

dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență transmis este 
rezonabilă, plauzibilă, în conformitate cu 
principiul eficienței din punctul de vedere 
al costurilor și este proporțională cu 
impactul preconizat asupra economiei și a 
ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă;

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă, ca și planul de plată în 
conformitate cu legislația;

Or. en

Amendamentul 1181
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă;

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este suficientă pentru 
progresul necesar al obiectivelor de mediu 
și proporțională cu impactul asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu 
impactul preconizat asupra economiei și a 
ocupării forței de muncă;

(e) dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este rentabilă din punctul de 
vedere al impactului preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă planul de redresare și 
reziliență oferă suficiente garanții că 
respectă dispozițiile din Regulamentul 
financiar privind conflictul de interese în 
ceea ce privește execuția bugetului UE;

Or. en
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Amendamentul 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) modul în care planul de redresare 
și de reziliență se încadrează în planul pe 
termen mediu al statului membru de 
(re)stabilire a unei poziții bugetare 
echilibrate, așa cum prevede cadrul de 
guvernanță economică al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1187
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente;

(f) dacă se estimează că modalitățile 
propuse de statele membre în cauză vor 
asigura o punere în aplicare eficace a 
planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute și a 
indicatorilor aferenți, care să includă 
progresul înregistrat în îmbunătățirea 
performanțelor în domeniile acoperite de 
tabloul de bord social;

Or. en

Amendamentul 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente;

(f) dacă măsurile și cheltuielile 
propuse asigură o valoare adăugată 
europeană;

Or. en

Amendamentul 1189
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 

(f) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
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aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente;

aplicare a proiectelor de reformă în 
sprijinul creșterii și de investiții publice 
sustenabile care reprezintă acțiuni 
coerente;

Or. en

Amendamentul 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și 
reziliență, inclusiv a calendarului, a 
obiectivelor de etapă și a țintelor 
prevăzute și a indicatorilor aferenți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute și a 
indicatorilor aferenți.

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute și a 
indicatorilor aferenți, care să includă 
progresul înregistrat în îmbunătățirea 
performanțelor în domeniile vizate de 
tabloul social de bord.

Or. en

Amendamentul 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute și a 
indicatorilor aferenți.

(g) Coerența:

dacă se preconizează că măsurile propuse 
de statele membre în cauză vor asigura o 
punere în aplicare eficace și eficientă a 
planului de redresare și reziliență, inclusiv 
a calendarului, a obiectivelor de etapă și a 
țintelor estimate și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 1193
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute și a 
indicatorilor aferenți.

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute (care au la 
bază termene clare și dovezi științifice) și 
a indicatorilor de sustenabilitate aferenți.

Or. en

Amendamentul 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute și a 
indicatorilor aferenți.

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute, a 
probabilității de eșec și a indicatorilor 
aferenți.

Or. en

Amendamentul 1195
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute și a 
indicatorilor aferenți.

(g) dacă se preconizează că 
aranjamentele propuse de statele membre 
în cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a calendarului, a obiectivelor clare 
de etapă și a țintelor prevăzute și a 
indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 1196
Csaba Molnár

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă obligația de implicare a 
părților interesate în procesul de pregătire 
a planurilor de redresare și de reziliență, 
în conformitate cu articolul 15 
alineatul (5) din prezentul regulament, 
precum și Codul european de conduită 
referitor la parteneriat au fost pe deplin 
respectate în conformitate cu principiul 
parteneriatului. Procesul de parteneriat 
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include o consultare publică deschisă de 
cel puțin 30 de zile desfășurată pe 
internet, care se bucură de publicitate la 
nivel național. Planurile naționale de 
utilizare a FRR vor ține seama pe deplin 
de procesul de parteneriat și de modul în 
care au fost luate în considerare 
contribuțiile părților interesate. Aceasta 
este o condiție prealabilă pentru 
aprobarea planurilor naționale de 
utilizare a FRR și pentru transferul de 
fonduri către guvernele naționale 
respective;

Or. en

Amendamentul 1197
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă audierile desfășurate pentru 
pregătirea planului de redresare și 
reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, garantează că 
autoritățile locale, partenerii sociali, și 
reprezentanți ai organizațiilor sociale 
beneficiază de posibilități efective de a 
participa la pregătirea și punerea în 
aplicare a planului;

Or. en

Amendamentul 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la punerea în 
aplicare a angajamentelor Uniunii și ale 
statelor sale membre, în special a 
Acordului de la Paris, a noilor obiective 
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pentru 2030 ale Uniunii privind clima și 
energia, a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU, a integrării 
perspectivei de gen și a Pilonului 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă planul de redresare și 
reziliență contribuie la dezvoltarea unor 
infrastructuri-cheie, în special în statele 
membre în care PIB-ul pe cap de locuitor 
este sub media UE, iar nivelul datoriei 
publice este sustenabil;

Or. en

Amendamentul 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă planul de redresare și de 
reziliență respectă principiul „a nu aduce 
prejudicii semnificative”, pe baza 
criteriilor stabilite de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 1202
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă planul de redresare și de 
reziliență respectă principiul „a nu aduce 
prejudicii semnificative”, pe baza 
criteriilor stabilite de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente;

Or. en

Amendamentul 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă planul de redresare și 
reziliență este compatibil cu cei șase 
piloni prevăzuți la articolul 3 și dacă 
respectă contribuțiile minime pentru 
fiecare pilon;

Or. en

Amendamentul 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă consultările desfășurate 
pentru pregătirea planului de redresare și 
reziliență, precum și dialogurile 
programate, inclusiv obiectivele de etapă 
și țintele relevante privind punerea în 
aplicare a planului de redresare și 
reziliență, garantează că autoritățile 
locale, partenerii sociali, organizațiile 
societății civile și alte părți interesate 
relevante dispun de posibilități efective de 
a participa la pregătirea planului de 
redresare și reziliență și beneficiază de 
punerea sa în aplicare, în conformitate cu 
articolul 15;

Or. en

Amendamentul 1206
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă cel puțin 40 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și 
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reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și biodiversitatea 
(10 %) și la obiectivele de durabilitate a 
mediului, pe baza metodologiei furnizate 
de Comisie în conformitate cu articolul 14 
alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă se acordă o atenție suficientă 
pentru a evita deturnarea finanțării din 
FRR și pentru a se evita utilizarea 
nelegitimă a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 1208
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă se acordă o atenție suficientă 
pentru a evita deturnarea finanțării din 
FRR și pentru a se evita utilizarea 
nelegitimă a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera gc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) dacă consultările desfășurate 
pentru pregătirea planului de redresare și 
reziliență, precum și dialogurile 
programate, inclusiv obiectivele de etapă 
și țintele relevante privind punerea în 
aplicare a planului de redresare și de 
reziliență, garantează că autoritățile 
locale, partenerii sociali, organizațiile 
societății civile (printre care și ONG-uri 
active în domeniul mediului ș.a.) și alte 
părți interesate relevante beneficiază de 
posibilități efective de a participa la 
pregătirea și punerea în aplicare a 
planului de redresare și reziliență și că 
organizarea și desfășurarea 
parteneriatului respectă Regulamentul 
delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste criterii de evaluare se aplică în 
conformitate cu anexa II.

Or. en

Amendamentul 1211
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care statul membru în 
cauză a solicitat un sprijin sub formă de 
împrumut, astfel cum se prevede la 
articolul 12, Comisia evaluează dacă 

4. În cazul în care statul membru în 
cauză a solicitat un sprijin sub formă de 
împrumut, astfel cum se prevede la 
articolul 12, Comisia evaluează dacă 



AM\1214176RO.docx 65/216 PE657.421v02-00

RO

cererea de sprijin sub formă de împrumut 
îndeplinește criteriile stabilite la articolul 
13 alineatul (1), în special dacă reformele 
și investițiile suplimentare care fac obiectul 
cererii de împrumut îndeplinesc criteriile 
de evaluare prevăzute la alineatul (3).

cererea de sprijin sub formă de împrumut 
îndeplinește criteriile stabilite la articolul 
13 alineatul (1), în special dacă reformele 
în sprijinul creșterii și investițiile 
sustenabile suplimentare care fac obiectul 
cererii de împrumut îndeplinesc criteriile 
de evaluare prevăzute la alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În scopul evaluării planurilor de 
redresare și reziliență transmise de statele 
membre, Comisia poate beneficia de 
asistență furnizată de experți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În scopul evaluării planurilor de 
redresare și reziliență transmise de statele 
membre, Comisia poate beneficia de 
asistență furnizată de experți.

5. În scopul evaluării planurilor de 
redresare și reziliență transmise de statele 
membre, Comisia poate beneficia de 
asistență furnizată de experți. Atunci când 
o astfel de expertiză privește politicile 
legate de muncă, partenerii sociali sunt 
implicați.

Or. en

Amendamentul 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Luis Garicano

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Când evaluează programele de 
redresare și reziliență ale statelor 
membre, Comisia încurajează și acordă 
prioritate proiectelor care au caracter 
transfrontalier și leagă mai multe state 
membre.
În dialogul său cu statele membre, 
Comisia încurajează sinergiile dintre 
planurile de redresare ale diferitelor state 
membre.

Or. en

Amendamentul 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 a
Procesul decizional

1. După primirea planurilor naționale 
anuale de redresare și de reziliență ale 
fiecărui stat membru, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului, 
prin intermediul unui act delegat și cel 
târziu până la data de 31 mai, un raport 
de consolidare a informațiilor referitoare 
la aceste planuri naționale și de evaluare 
a impactului măsurilor propuse asupra 
economiei Uniunii și privind obiectivele 
strategiei anuale de creștere și creștere 
economică. Printre altele, raportul: 
(a) ilustrează modul în care mecanismul 
de redresare și de reziliență realizează 
obiectivele UE de durabilitate competitivă 
și tranziție ecologică, de transformare 
digitală, de coeziune economică și socială 
și pilonul european al drepturilor sociale 
și reziliența instituțională; 
(b) evidențiază valoarea totală a 
contribuției financiare și a 
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împrumuturilor din cadrul mecanismului, 
angajate și plătite statelor membre, și 
volumul veniturilor alocate 
mecanismului, defalcate pe linii bugetare. 

Or. en

Amendamentul 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia Comisiei Propunerea Comisiei și decizia de punere 
în aplicare a Consiliului

Or. en

Amendamentul 1217
Jens Geier

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia Comisiei Decizia de alocare
Or. en

Amendamentul 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 

1. Comisia evaluează, cât mai rapid 
posibil, transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru și propune valoarea unei 
contribuții financiare din mecanism. În 
cazul în care Comisia a evaluat pozitiv un 
plan de redresare și reziliență, aceasta 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere de mobilizare a 
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inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată 
în conformitate cu articolul 11.

mecanismului. Decizia de mobilizare a 
mecanismului se ia de comun acord de 
către Parlamentul European și Consiliu 
în termen de o lună de la data în care 
propunerea a fost prezentată de Comisie. 
Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor săi și trei cincimi 
din voturile exprimate și Consiliul 
hotărăște cu majoritate calificată. În 
același timp cu prezentarea propunerii 
sale de decizie pentru mobilizarea 
mecanismului, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de transfer către liniile 
bugetare relevante. În cazul unui 
dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

Or. en

Amendamentul 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată 
în conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru.

Or. en

Amendamentul 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. Decizia se bazează pe 
evaluarea planului de redresare și 
reziliență și pe comunicarea cu statul 
membru în cauză, inclusiv cu privire la 
posibile corecții. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 1221
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în conformitate cu 
articolul 26a, în termen de două luni de la 
transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele în sprijinul creșterii și proiectele 
de investiții sustenabile care trebuie puse 
în aplicare de statul membru, inclusiv 
obiectivele clare de etapă și țintele 
necesare pentru eliberarea tranșei, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en
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Amendamentul 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. După decizia adoptată de 
Parlamentul European și de Consiliu cu 
privire la actul delegat menționat la 
articolul 16a, Comisia adoptă o decizie, 
printr-un act de punere în aplicare, în 
termen de două luni cu privire la planul de 
redresare și reziliență al fiecărui stat 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-
un act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. La propunerea Comisiei, Consiliul 
aprobă, printr-o decizie de punere în 
aplicare, evaluarea planului de redresare și 
reziliență în forma transmisă de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, propunerea Comisiei 
referitoare la o decizie de punere în 
aplicare a Consiliului stabilește reformele 
și proiectele de investiții care trebuie puse 
în aplicare de statul membru, inclusiv 
obiectivele de etapă și țintele, precum și 
contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en
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Amendamentul 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în termen de două luni de la 
transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele sustenabile și proiectele de 
investiții care trebuie puse în aplicare de 
statul membru, inclusiv obiectivele de 
etapă și țintele, precum și contribuția 
financiară alocată în conformitate cu 
articolul 11.

Or. en

Amendamentul 1225
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en
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Amendamentul 1226
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 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în termen de trei luni de la 
transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en
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Amendamentul 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în termen de patru luni de la 
transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 1229
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în termen de patru luni de la 
transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 1230
Agnès Evren
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru.  În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11. 

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în termen de patru luni de la 
transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. fr

Amendamentul 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în termen de patru luni de la 
transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1



AM\1214176RO.docx 75/216 PE657.421v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act de punere în aplicare, în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
planului de redresare și reziliență de către 
statul membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în termen de șase săptămâni 
de la transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 1233
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Reformele în sprijinul creșterii și 
proiectele de investiții durabile aliniate cu 
recomandările specifice fiecărei țări 
trebuie ierarhizate în etapa de punere în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care statul membru în 
cauză solicită un sprijin sub formă de 
împrumut, decizia stabilește, de asemenea, 
cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut, astfel cum se prevede la 
articolul 12 alineatele (4) și (5), precum și 
reformele și proiectele de investiții 

2. În cazul în care statul membru în 
cauză solicită un sprijin sub formă de 
împrumut, propunerea Comisiei 
referitoare la o decizie de punere în 
aplicare a Consiliului stabilește, de 
asemenea, cuantumul sprijinului sub formă 
de împrumut, astfel cum se prevede la 
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suplimentare care trebuie puse în aplicare 
de statul membru care beneficiază de 
respectivul sprijin sub formă de împrumut, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
suplimentare.

articolul 12 alineatele (4) și (5), precum și 
reformele și proiectele de investiții 
suplimentare care trebuie puse în aplicare 
de statul membru care beneficiază de 
respectivul sprijin sub formă de împrumut, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 1235
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care statul membru în 
cauză solicită un sprijin sub formă de 
împrumut, decizia stabilește, de asemenea, 
cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut, astfel cum se prevede la 
articolul 12 alineatele (4) și (5), precum și 
reformele și proiectele de investiții 
suplimentare care trebuie puse în aplicare 
de statul membru care beneficiază de 
respectivul sprijin sub formă de împrumut, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
suplimentare.

2. În cazul în care statul membru în 
cauză solicită un sprijin sub formă de 
împrumut, decizia stabilește, de asemenea, 
cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut, astfel cum se prevede la 
articolul 12 alineatele (4) și (5), precum și 
reformele în sprijinul creșterii și proiectele 
de investiții sustenabile suplimentare care 
trebuie puse în aplicare de statul membru 
care beneficiază de respectivul sprijin sub 
formă de împrumut, inclusiv obiectivele 
clare de etapă și țintele suplimentare.

Or. en

Amendamentul 1236
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care statul membru în 
cauză solicită un sprijin sub formă de 
împrumut, decizia stabilește, de asemenea, 
cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut, astfel cum se prevede la 
articolul 12 alineatele (4) și (5), precum și 
reformele și proiectele de investiții 

2. În cazul în care statul membru în 
cauză solicită un sprijin sub formă de 
împrumut, decizia stabilește, de asemenea, 
cuantumul sprijinului sub formă de 
împrumut, astfel cum se prevede la 
articolul 12 alineatele (4) și (5), precum și, 
unde este cazul, reformele și proiectele de 
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suplimentare care trebuie puse în aplicare 
de statul membru care beneficiază de 
respectivul sprijin sub formă de împrumut, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
suplimentare.

investiții suplimentare care trebuie puse în 
aplicare de statul membru care beneficiază 
de respectivul sprijin sub formă de 
împrumut, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante.

Or. en

Amendamentul 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Contribuția financiară prevăzută 
la alineatul (1) se stabilește pe baza 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență propus de statul 
membru în cauză, astfel cum au fost 
evaluate în temeiul criteriilor stabilite la 
articolul 16 alineatul (3). Cuantumul 
contribuției financiare se stabilește după 
cum urmează:

3. Cuantumul contribuției financiare 
pentru planurile de redresare și reziliență 
care respectă criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3) se stabilește după cum 
urmează:

Or. en

Amendamentul 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Contribuția financiară prevăzută la 
alineatul (1) se stabilește pe baza costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență propus de statul membru în 
cauză, astfel cum au fost evaluate în 
temeiul criteriilor stabilite la articolul 16 
alineatul (3). Cuantumul contribuției 
financiare se stabilește după cum urmează:

3. Contribuția financiară prevăzută la 
alineatul (1) se stabilește pe baza costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență propus de statul membru în 
cauză, astfel cum au fost evaluate în 
temeiul criteriilor stabilite la articolul 16 
alineatul (3) și auditate independent de 
Curtea de Conturi. Cuantumul contribuției 
financiare se stabilește după cum urmează:

Or. en
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Amendamentul 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Contribuția financiară prevăzută la 
alineatul (1) se stabilește pe baza costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență propus de statul membru în 
cauză, astfel cum au fost evaluate în 
temeiul criteriilor stabilite la articolul 16 
alineatul (3). Cuantumul contribuției 
financiare se stabilește după cum urmează:

3. Contribuția financiară prevăzută la 
alineatul (1) se stabilește pe baza evaluării 
criteriilor de la articolul 16 alineatul (3), 
detaliate în anexa II, precum și pe baza 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență propus de statul 
membru în cauză. Cuantumul contribuției 
financiare se stabilește după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 1240
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Contribuția financiară prevăzută la 
alineatul (1) se stabilește pe baza costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență propus de statul membru în 
cauză, astfel cum au fost evaluate în 
temeiul criteriilor stabilite la articolul 16 
alineatul (3). Cuantumul contribuției 
financiare se stabilește după cum urmează:

3. Contribuția financiară prevăzută la 
alineatul (1) pentru planurile de redresare 
și reziliență care respectă criteriile de la 
articolul 16 alineatul (3) se stabilește pe 
baza costurilor totale estimate ale planului 
de redresare și reziliență propus de statul 
membru în cauză după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10;

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10, ținând 
seama de faptul că orice calificativ „B” 
reduce cu 5 % contribuția financiară 
maximă;

Or. en

Amendamentul 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10;

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10, redusă 
în funcție de probabilitatea de eșec a 
executării (evaluată în mod independent);

Or. en

Amendamentul 1243
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3), iar cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10;

(a) în cazul în care cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență este egal cu sau mai 
mare decât contribuția financiară maximă 
pentru respectivul stat membru prevăzută 
la articolul 10, contribuția financiară 
alocată statului membru în cauză este egală 
cu cuantumul total al contribuției 
financiare maxime prevăzute la articolul 
10;

Or. en

Amendamentul 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3), iar cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10;

(a) în cazul în care cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență este egal cu sau mai 
mare decât contribuția financiară maximă 
pentru respectivul stat membru prevăzută 
la articolul 10, contribuția financiară 
alocată statului membru în cauză este egală 
cu cuantumul total al contribuției 
financiare maxime prevăzute la articolul 
10;

Or. en

Amendamentul 1245
José Gusmão
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3), iar cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10;

(a) în cazul în care cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență este egal cu sau mai 
mare decât contribuția financiară maximă 
pentru respectivul stat membru prevăzută 
la articolul 10, contribuția financiară 
alocată statului membru în cauză este egală 
cu cuantumul total al contribuției 
financiare maxime prevăzute la articolul 
10;

Or. en

Amendamentul 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10;

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3) cu punctajul maxim posibil, 
iar cuantumul costurilor totale estimate ale 
planului de redresare și reziliență este egal 
cu sau mai mare decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 
contribuția financiară alocată statului 
membru în cauză este egală cu cuantumul 
total al contribuției financiare maxime 
prevăzute la articolul 10;

Or. en

Amendamentul 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureșan
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3), iar cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență este egal cu sau mai mare decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru în cauză este egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime prevăzute la articolul 10;

(a) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește fie integral, în 
mare măsură sau parțial criteriile stabilite 
la articolul 16 alineatul (3), iar cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență este egal cu sau mai 
mare decât contribuția financiară maximă 
pentru respectivul stat membru prevăzută 
la articolul 10, contribuția financiară 
alocată statului membru în cauză este egală 
cu cuantumul total al contribuției 
financiare maxime prevăzute la articolul 
10;

Or. en

Justificare

Comisia evaluează gradul de respectare a criteriilor pentru a putea condiționa plata 
compensațiilor de nivelul de finalizare.

Amendamentul 1248
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Dacă planul de redresare și 
reziliență nu îndeplinește criteriile 
stabilite la articolul 16 alineatul (3), 
statului membru în cauză nu i se alocă 
nicio contribuție financiară. Statul 
membru dispune de 2 luni pentru a 
modifica planul și a îl retransmite 
Comisiei. Comisia dispune de o lună 
pentru a reacționa. Dacă Comisia nu 
consideră că modificările sunt suficiente 
pentru a corespunde criteriilor stabilite la 
articolul 16 alineatul (3), statului membru 
în cauză nu i se alocă nicio contribuție 
financiară. Statul membru în cauză poate 
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depune o cerere pentru sprijin tehnic în 
cadrul instrumentului de sprijin tehnic, 
pentru a permite o mai bună pregătire a 
propunerii în ciclurile ulterioare;

Or. en

Amendamentul 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ștefănuță, Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este mai mic decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 
contribuția financiară alocată statului 
membru este egală cu cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență;

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este mai mic decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 
contribuția financiară alocată statului 
membru este egală cu cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență, ținând seama de faptul că orice 
calificativ „B” reduce cu 5 % contribuția 
financiară maximă;

Or. en

Amendamentul 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este mai mic decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 
contribuția financiară alocată statului 

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este mai mic decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 
contribuția financiară alocată statului 



PE657.421v02-00 84/216 AM\1214176RO.docx

RO

membru este egală cu cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență;

membru este egală cu cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență, redus în funcție de 
probabilitatea de eșec a executării 
(evaluată în mod independent);

Or. en

Amendamentul 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3), iar cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență este mai mic decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 
contribuția financiară alocată statului 
membru este egală cu cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență;

(b) în cazul în care cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență este mai mic decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru este egală cu cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1252
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3), iar cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență este mai mic decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 

(b) în cazul în care cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență este mai mic decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru este egală cu cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
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contribuția financiară alocată statului 
membru este egală cu cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență;

redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1253
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3), iar cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență este mai mic decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 
contribuția financiară alocată statului 
membru este egală cu cuantumul costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență;

(b) în cazul în care cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență este mai mic decât 
contribuția financiară maximă pentru 
respectivul stat membru prevăzută la 
articolul 10, contribuția financiară alocată 
statului membru este egală cu cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), iar cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este mai mic decât contribuția 
financiară maximă pentru respectivul stat 
membru prevăzută la articolul 10, 
contribuția financiară alocată statului 
membru este egală cu cuantumul costurilor 

(b) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3) cu punctajul maxim posibil, 
iar cuantumul costurilor totale estimate ale 
planului de redresare și reziliență este mai 
mic decât contribuția financiară maximă 
pentru respectivul stat membru prevăzută 
la articolul 10, contribuția financiară 
alocată statului membru este egală cu 
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totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență;

cuantumul total al costurilor totale estimate 
ale planului de redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care planul de 
redresare și reziliență îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile prevăzute la 
articolul 16 alineatul (3) fără însă a 
atinge punctajul maxim posibil, 
contribuția financiară alocată statului 
membru în conformitate fie cu 
articolul 17 alineatul (3) litera (a), fie cu 
articolul 17 alineatul (3) litera (b) (lucru 
care depinde de măsura în care costurile 
totale estimate sunt mai mari, egale sau 
mai mici decât contribuția financiară 
maximă pentru statul membru menționată 
la articolul 10) se reduce proporțional în 
conformitate cu criteriile de acordare a 
calificativelor prevăzute în anexa II.

Or. en

Justificare

Acest amendament reduce în mod automat suma alocată unui stat membru în funcție de 
calificativele primite în evaluarea planului de redresare. Astfel, statele membre sunt 
interesate să urmeze prioritățile stabilite de legiuitorul european. Fondurile nu sunt pierdute 
definitiv, deoarece statul primește o șansă de a revizui planul de redresare.

Amendamentul 1256
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile stabilite la 
articolul 16 alineatul (3), statului membru 
în cauză nu i se alocă nicio contribuție 
financiară.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență nu îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), statului membru în cauză nu i 
se alocă nicio contribuție financiară.

(c) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență nu îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), statului membru în cauză nu i 
se alocă nicio contribuție financiară. 
Comisia comunică în mod corespunzător 
această decizie și permite statului membru 
în cauză să își adapteze sau să înlocuiască 
planul, în conformitate cu articolul 17 
alineatul (5a).

Or. en

Amendamentul 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență nu îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), statului membru în cauză nu i 
se alocă nicio contribuție financiară.

(c) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență nu îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), statului membru în cauză nu i 
se alocă nicio contribuție financiară și se 
aplică alineatul (5) de la prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă măsurile și cheltuielile 
propuse asigură o valoare adăugată 
europeană;

Or. en

Amendamentul 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția financiară care urmează 
să fie plătită în tranșe după ce statul 
membru a atins în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
identificate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului de redresare și 
reziliență;

(a) contribuția financiară care urmează 
să fie plătită doar în cel puțin două tranșe 
după ce statul membru a atins în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
clare identificate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a planului de redresare 
și reziliență; la cererea Parlamentului 
European, dacă una sau a mai multe 
obiective de etapă și ținte nu sunt 
îndeplinite se suspendă plata tranșelor 
până când Parlamentul European 
primește o explicație satisfăcătoare;

Or. en

Amendamentul 1261
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția financiară care urmează (a) contribuția financiară care urmează 
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să fie plătită în tranșe după ce statul 
membru a atins în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
identificate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului de redresare și 
reziliență;

să fie plătită doar în tranșe după ce statul 
membru a atins în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele clare 
identificate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului de redresare și 
reziliență; la cererea Parlamentului 
European, dacă una sau a mai multe 
obiective de etapă și ținte nu sunt 
îndeplinite se suspendă plata tranșelor 
până când Parlamentul European 
primește o explicație satisfăcătoare;

Or. en

Amendamentul 1262
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția financiară care urmează 
să fie plătită în tranșe după ce statul 
membru a atins în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
identificate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului de redresare și 
reziliență;

(a) contribuția financiară care urmează 
să fie plătită în tranșe după ce statul 
membru a atins în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
identificate (având la bază termene clare 
și dovezi științifice) în ceea ce privește 
punerea în aplicare a planului de redresare, 
tranziție și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția financiară care urmează 
să fie plătită în tranșe după ce statul 
membru a atins în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
identificate în ceea ce privește punerea în 
aplicare a planului de redresare și 
reziliență;

(a) contribuția financiară care urmează 
să fie plătită în tranșe după ce statul 
membru a atins și a îndeplinit în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante identificate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a planului de redresare 
și reziliență;
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Or. en

Amendamentul 1264
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contribuția financiară și, după caz, 
valoarea împrumutului acordat sub formă 
de prefinanțare, în conformitate cu 
articolul 11a, după aprobarea planului de 
redresare și de reziliență;

Or. en

Amendamentul 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) contribuția financiară și, după caz, 
valoarea împrumutului acordat sub formă 
de prefinanțare, în conformitate cu 
articolul 11a, după aprobarea planului de 
redresare și de reziliență;

Or. en

Amendamentul 1266
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) descrierea reformelor și a 
proiectelor de investiții și cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență;

(b) descrierea reformelor și a 
proiectelor de investiții și cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență, și costul inacțiunii 
pentru dezvoltarea sustenabilă;
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Or. en

Amendamentul 1267
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) descrierea reformelor și a 
proiectelor de investiții și cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență;

(b) descrierea reformelor în sprijinul 
creșterii și a proiectelor de investiții 
sustenabile și cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență;

Or. en

Amendamentul 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) descrierea reformelor și a 
proiectelor de investiții și cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență;

(b) descrierea reformelor și a 
măsurilor de investiții și cuantumul 
costurilor totale estimate ale planului de 
redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera c – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) în ceea ce privește finalizarea 
investiției, perioada de investiții în care 
proiectul de investiții trebuie să fie pus în 
aplicare se încheie în termen de cel mult 
șapte ani de la adoptarea deciziei;

(1) în ceea ce privește finalizarea 
investiției, perioada de investiții în care 
proiectul de investiții permite efectuarea 
investițiilor în infrastructură, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3) 
litera (d);
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Or. en

Amendamentul 1270
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera c – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) în ceea ce privește finalizarea 
investiției, perioada de investiții în care 
proiectul de investiții trebuie să fie pus în 
aplicare se încheie în termen de cel mult 
șapte ani de la adoptarea deciziei;

(1) în ceea ce privește finalizarea 
investiției sustenabile, perioada de 
investiții în care proiectul de investiții 
trebuie să fie pus în aplicare se încheie în 
termen de cel mult șapte ani de la 
adoptarea deciziei;

Or. en

Amendamentul 1271
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera c – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) în ceea ce privește finalizarea 
investiției, perioada de investiții în care 
proiectul de investiții trebuie să fie pus în 
aplicare se încheie în termen de cel mult 
șapte ani de la adoptarea deciziei;

(1) în ceea ce privește finalizarea 
investiției, perioada de investiții în care 
proiectul de investiții trebuie să fie pus în 
aplicare se încheie în termen de cel mult 
cinci ani de la adoptarea deciziei;

Or. en

Amendamentul 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera c – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) în ceea ce privește finalizarea 
investiției, perioada de investiții în care 
proiectul de investiții trebuie să fie pus în 
aplicare se încheie în termen de cel mult 
șapte ani de la adoptarea deciziei;

(1) în ceea ce privește finalizarea 
investiției, perioada de investiții în care 
proiectul de investiții trebuie să fie pus în 
aplicare se încheie în termen de cel mult 
nouă ani de la adoptarea deciziei;
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Or. en

Amendamentul 1273
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera c – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) în ceea ce privește finalizarea 
reformelor, perioada în care reformele 
trebuie să fie puse în aplicare se încheie în 
termen de cel mult patru ani de la 
adoptarea deciziei;

(2) în ceea ce privește finalizarea 
reformelor, perioada în care reformele în 
sprijinul creșterii trebuie să fie puse în 
aplicare se încheie în termen de cel mult 
patru ani de la adoptarea deciziei;

Or. en

Amendamentul 1274
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera c – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) în ceea ce privește finalizarea 
reformelor, perioada în care reformele 
trebuie să fie puse în aplicare se încheie în 
termen de cel mult patru ani de la 
adoptarea deciziei;

(2) în ceea ce privește finalizarea 
reformelor, perioada în care reformele 
trebuie să fie puse în aplicare se încheie în 
termen de cel mult trei ani de la adoptarea 
deciziei;

Or. en

Amendamentul 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera c – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) în ceea ce privește finalizarea 
reformelor, perioada în care reformele 
trebuie să fie puse în aplicare se încheie în 
termen de cel mult patru ani de la 
adoptarea deciziei;

(2) în ceea ce privește finalizarea 
reformelor, perioada în care reformele 
trebuie să fie puse în aplicare se încheie în 
termen de cel mult cinci ani de la 
adoptarea deciziei;

Or. en
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Amendamentul 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) aranjamentele și calendarul de 
punere în aplicare a planului de redresare și 
reziliență;

(d) aranjamentele și calendarul de 
punere în aplicare (inclusiv obiectivele de 
etapă) a planului de redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor preconizate și

(e) indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor preconizate, inclusiv metodologia 
de asigurare a conformității cu obiectivele 
de finanțare a măsurilor de mediu și a 
celor climatice, menționate la 
articolele 4a și 14; și

Or. en

Amendamentul 1278
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor preconizate și

(e) indicatorii de sustenabilitate 
armonizați referitori la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor 
preconizate și

Or. en
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Amendamentul 1279
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor preconizate și

(e) indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor clare și

Or. en

Amendamentul 1280
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) aranjamentele prin care se asigură 
accesul Comisiei la datele subiacente 
relevante;

(f) modalitățile de a oferi Comisiei 
acces la datele subiacente relevante și la 
rapoarte auditate și independente;

Or. en

Amendamentul 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) aranjamentele prin care se asigură 
accesul Comisiei la datele subiacente 
relevante;

(f) modalitățile de a oferi Comisiei 
acces deplin la toate datele subiacente 
relevante;

Or. en

Amendamentul 1282
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) după caz, cuantumul împrumutului 
care urmează să fie plătit în tranșe și 
obiectivele de etapă și țintele suplimentare 
aferente plății sprijinului sub formă de 
împrumut.

(g) după caz, cuantumul împrumutului 
care urmează să fie plătit în tranșe și, după 
caz, obiectivele de etapă și țintele aferente 
plății sprijinului sub formă de împrumut.

Or. en

Amendamentul 1283
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) după caz, cuantumul împrumutului 
care urmează să fie plătit în tranșe și 
obiectivele de etapă și țintele suplimentare 
aferente plății sprijinului sub formă de 
împrumut.

(g) după caz, cuantumul împrumutului 
care urmează să fie plătit în tranșe și 
obiectivele de etapă și țintele suplimentare 
și clare, aferente plății sprijinului sub 
formă de împrumut.

Or. en

Amendamentul 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Pentru a permite urmărirea cu 
succes a progreselor înregistrate în cadrul 
FRR, fiecare plan de redresare și de 
reziliență cuprinde cel puțin cinci 
obiective de etapă individuale care 
condiționează eliberarea a cel puțin cinci 
tranșe individuale.

Or. en

Amendamentul 1285
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru.

5. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență nu îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la 
articolul 16 alineatul (3), Comisia dă aviz 
negativ planului de redresare și de 
reziliență, iar statului membru în cauză 
nu i se alocă nicio contribuție financiară. 
Într-un astfel de caz, Comisia comunică o 
evaluare justificată în mod corespunzător 
în termen de două luni de la transmiterea 
propunerii de către statul membru. Statul 
membru în cauză poate depune o cerere 
de sprijin tehnic, în conformitate cu 
Regulamentul XX/YYYY [Instrumentul de 
sprijin tehnic], pentru a modifica sau 
înlocui planul.

Or. en

Amendamentul 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru.

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de trei luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru. Comisia pune la dispoziția 
Parlamentului European și a Consiliului 
informațiile relevante simultan și în 
condiții de egalitate. Comisiile competente 
ale Parlamentului European pot invita 
Comisia să prezinte în fața lor explicații 
privind evaluarea negativă a planului de 
redresare și de reziliență.

Or. en
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Amendamentul 1287
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru.

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru. Toate informațiile trebuie 
furnizate de către Comisie Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către 
statul membru.

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
decizia este însoțită de o evaluare 
justificată în mod corespunzător. Statul 
membru în cauză poate prezenta un alt 
plan de redresare și reziliență și se poate 
folosi și de instrumentul de asistență 
tehnică.

Or. en

Amendamentul 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică cât mai curând o 
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mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către 
statul membru.

evaluare justificată în mod corespunzător 
adresată statului membru în cauză, 
precum și Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1290
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru.

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare detaliată și 
justificată în mod corespunzător în termen 
de patru luni de la transmiterea propunerii 
de către statul membru.

Or. en

Amendamentul 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru.

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de două luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru.

Or. en

Amendamentul 1292
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
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de patru luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru.

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de două luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru.

Or. en

Amendamentul 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În cazul în care Comisia dă aviz 
negativ unui plan de redresare și 
reziliență, în conformitate cu articolul 17 
alineatul (3) litera (c), aceasta adresează 
statului membru în cauză o recomandare 
de modificare sau de înlocuire a planului 
de redresare și de reziliență în termen de 
trei luni de la data avizului negativ, în 
conformitate cu articolul 18 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Aranjamentele și calendarul de 
punere în aplicare prevăzute la litera (d), 
indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 

6. Aranjamentele și calendarul de 
punere în aplicare prevăzute la litera (d), 
indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
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țintelor preconizate, prevăzute la litera (e), 
aranjamentele prin care se asigură accesul 
Comisiei la datele subiacente prevăzute la 
litera (f) și, după caz, obiectivele de etapă 
și țintele suplimentare aferente plății 
sprijinului sub formă de împrumut 
prevăzute la alineatul (4) litera (g) sunt 
prezentate în detaliu într-un aranjament 
operațional care urmează să fie convenit de 
statul membru în cauză și de Comisie după 
adoptarea deciziei prevăzute la alineatul 
(1).

țintelor preconizate, prevăzute la litera (e), 
aranjamentele prin care se asigură accesul 
Comisiei la datele subiacente prevăzute la 
litera (f) și, după caz, obiectivele de etapă 
și țintele suplimentare aferente plății 
sprijinului sub formă de împrumut 
prevăzute la alineatul (4) litera (g) sunt 
prezentate în detaliu într-un aranjament 
operațional care urmează să fie convenit de 
statul membru în cauză și de Comisie după 
adoptarea deciziei prevăzute la alineatul 
(1). Imediat după luarea deciziei, Comisia 
pune la dispoziția Parlamentului 
European și a Consiliului, simultan și în 
condiții de egalitate, informațiile 
relevante, inclusiv acordul operațional. 

Or. en

Amendamentul 1295
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Aranjamentele și calendarul de 
punere în aplicare prevăzute la litera (d), 
indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor preconizate, prevăzute la litera (e), 
aranjamentele prin care se asigură accesul 
Comisiei la datele subiacente prevăzute la 
litera (f) și, după caz, obiectivele de etapă 
și țintele suplimentare aferente plății 
sprijinului sub formă de împrumut 
prevăzute la alineatul (4) litera (g) sunt 
prezentate în detaliu într-un aranjament 
operațional care urmează să fie convenit de 
statul membru în cauză și de Comisie după 
adoptarea deciziei prevăzute la alineatul 
(1).

6. Aranjamentele și calendarul de 
punere în aplicare prevăzute la litera (d), 
indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor clare, prevăzute la litera (e), 
aranjamentele prin care se asigură accesul 
Comisiei la datele subiacente prevăzute la 
litera (f) și, după caz, obiectivele de etapă 
și țintele suplimentare clare aferente plății 
sprijinului sub formă de împrumut 
prevăzute la alineatul (4) litera (g) sunt 
prezentate în detaliu într-un aranjament 
operațional care urmează să fie convenit de 
statul membru în cauză și de Comisie după 
adoptarea deciziei prevăzute la alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1297
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

7. Acordul interinstituțional dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie din X XXXX 20XX privind 
disciplina bugetară, cooperarea în 
chestiuni bugetare și buna gestiune 
financiară specifică, de asemenea, 
cerințele privind procedura de alocare a 
fondurilor din cadrul mecanismului.

Or. en

Amendamentul 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

7. Consiliul adoptă deciziile de 
punere în aplicare prevăzute la alineatul 
(1) cu majoritate calificată, de regulă, în 
termen de patru săptămâni de la 
adoptarea propunerii Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 27 alineatul (2).

7. Actele delegate prevăzute la 
alineatele (1) și (2) se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 25a.

Or. en

Amendamentul 1303
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 27 alineatul (2).

7. Actele delegate prevăzute la 
alineatele (1) și (2) se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 27 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1304
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Actele de punere în aplicare 
prevăzute la alineatele (1) și (2) se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 27 alineatul (2).

7. Actele delegate prevăzute la 
alineatele (1) și (2) se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 27 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. La adoptarea actelor delegate în 
conformitate cu alineatul (7), planul este 
făcut public de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
1. Având în vedere urgența implementării 
planurilor naționale de redresare și 
reziliență pentru a permite redresarea 
economică la capacitate maximă și fără a 
aduce atingere dispozițiilor stabilite la 
articolul 15 alineatul (2) și la 
articolul 16a din prezentul regulament, 
statele membre prezintă primul lor plan 
anual de redresare și reziliență până cel 
târziu în 28 februarie 2021.
2. Statele membre pot prezenta Comisiei 
un proiect de plan începând cu 15 
octombrie 2020, împreună cu bugetul 
pentru anul următor.
3. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
adoptate la articolul 16 din prezentul 
regulament, Comisia evaluează planul 
național de redresare și reziliență pe 2021, 
utilizând ca punct de referință 
recomandările specifice fiecărei țări 
adresate statelor membre în ciclurile 
semestrului european din 2019 și 2020.
4. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
adoptate la articolul 16a din prezentul 
regulament, Comisia adoptă, cel târziu 
până la 31 martie 2020, un act delegat 
care respectă cerințele de la articolul 16a.
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5. După ce Parlamentul European și 
Consiliul iau o decizie cu privire la actul 
delegat menționat la alineatul (4) din 
prezentul articol, Comisia procedează în 
conformitate cu articolul 17 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Acordul operațional

Comisia, prin intermediul unui act 
delegat, precizează conținutul 
aranjamentelor operaționale menționate 
la articolul 17 alineatul (6), cu scopul de a 
promova coerența și comparabilitatea 
planurilor naționale de redresare și 
reziliență ale statelor membre și de a 
furniza date standardizate pentru tabloul 
de bord privind redresarea și reziliența, 
menționat la articolul 21a.

Or. en

Amendamentul 1308
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea planului de redresare și 
reziliență al unui stat membru

Completarea, modificarea și înlocuirea 
planului de redresare și reziliență al unui 
stat membru

Or. en
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Amendamentul 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate înainta Comisiei o cerere 
motivată de modificare sau de înlocuire a 
deciziilor prevăzute la articolul 17 
alineatele (1) și (2). În acest sens, statul 
membru poate propune un plan de 
redresare și reziliență modificat sau un 
nou plan.

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență al unui stat membru, inclusiv 
obiectivele de etapă și țintele relevante, nu 
mai pot fi îndeplinite, în totalitate sau 
parțial, ca urmare a unor circumstanțe 
obiective sau în cazul în care statul 
membru în cauză a identificat măsuri 
suplimentare importante de investiții și de 
reforme, eligibile pentru sprijin în temeiul 
prezentului regulament, în contextul unei 
alocări financiare suplimentare, astfel 
cum se menționează la articolul 11 
alineatul (2), statul membru în cauză poate 
înainta Comisiei o cerere motivată de 
modificare sau de înlocuire a deciziilor 
prevăzute la articolul 17 alineatele (1) și 
(2). În acest sens, statul membru poate 
propune un plan de redresare și reziliență 
modificat.

Or. en

Amendamentul 1310
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care planul de 
redresare și reziliență, inclusiv obiectivele 
de etapă și țintele relevante, nu mai pot fi 
îndeplinite, în totalitate sau parțial, de 
către statul membru în cauză ca urmare a 
unor circumstanțe obiective, statul 
membru în cauză poate înainta Comisiei o 
cerere motivată de modificare sau de 
înlocuire a deciziilor prevăzute la 

1. Statele membre pot înainta 
Comisiei o cerere motivată de completare, 
de modificare sau de înlocuire a deciziilor 
prevăzute la articolul 17 alineatele (1) și 
(2). În acest sens, statul membru în cauză 
poate propune un plan de redresare și 
reziliență completat sau modificat sau un 
nou plan.
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articolul 17 alineatele (1) și (2). În acest 
sens, statul membru poate propune un plan 
de redresare și reziliență modificat sau un 
nou plan.

Or. en

Amendamentul 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate înainta Comisiei o cerere 
motivată de modificare sau de înlocuire a 
deciziilor prevăzute la articolul 17 
alineatele (1) și (2). În acest sens, statul 
membru poate propune un plan de 
redresare și reziliență modificat sau un nou 
plan.

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate înainta Comisiei o cerere 
motivată prin care să se propună 
Parlamentului European și Consiliului 
modificarea sau înlocuirea deciziilor 
prevăzute la articolul 17 alineatele (1) și 
(2). În acest sens, statul membru poate 
propune un plan de redresare și reziliență 
modificat sau un nou plan.

Or. en

Amendamentul 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate înainta Comisiei o cerere 
motivată de modificare sau de înlocuire a 
deciziilor prevăzute la articolul 17 

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate înainta Comisiei o cerere 
motivată de modificare sau de înlocuire a 
deciziilor prevăzute la articolul 17 
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alineatele (1) și (2). În acest sens, statul 
membru poate propune un plan de 
redresare și reziliență modificat sau un 
nou plan.

alineatele (1) și (2), cel târziu până la data 
de 15 octombrie. În acest sens, statul 
membru poate propune un plan de 
redresare și reziliență anual modificat.

Or. en

Amendamentul 1313
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Planurile de redresare și reziliență 
sunt actualizate în conformitate cu noul 
obiectiv climatic pentru 2030 din 
[Regulamentul de instituire a cadrului 
pentru atingerea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentului 
(UE) 2018/1999 (Legea europeană a 
climei)], în termen de șase luni de la 
publicarea prezentului regulament în 
Jurnalul Oficial, în cazul în care statele 
membre nu au anticipat acest lucru la 
întocmirea planurilor. Comisia evaluează 
planurile actualizate de redresare și 
reziliență în conformitate cu cerințele 
prevăzute la articolul 16 și respinge 
planurile dacă acestea nu sunt în 
concordanță cu [Regulamentul de 
instituire a cadrului pentru atingerea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei)].

Or. en

Amendamentul 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre își actualizează 
planurile de redresare și reziliență în 
conformitate cu obiectivul actualizat 
privind clima pentru 2030 din 
Regulamentul de instituire a cadrului 
pentru atingerea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 (Legea europeană a climei), în 
termen de șase luni de la publicarea 
prezentului regulament în Jurnalul 
Oficial. Comisia evaluează planurile 
actualizate de redresare și reziliență în 
conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 16 și respinge planurile dacă 
acestea nu sunt în concordanță cu 
Regulamentul de instituire a cadrului 
pentru atingerea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 (Legea europeană a climei). 

Or. en

Amendamentul 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care s-a stabilit că 
planul de redresare și reziliență al unui 
stat membru îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la 
articolul 16 alineatul (3) fără a avea cele 
mai mari punctaje posibile, statul membru 
în cauză poate adresa Comisiei o cerere 
motivată de a modifica sau înlocui 
deciziile menționate la articolul 17 
alineatul (3). În acest sens, statul membru 
poate propune un plan de redresare și 
reziliență modificat sau un nou plan.

Or. en
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Amendamentul 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii. Ajutorul financiar 
acordat prin această decizie revizuită nu 
este mai mare decât ajutorul financiar 
atribuit în cadrul procedurii inițiale.

Or. en

Amendamentul 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și prezintă o 
propunere Parlamentului European și 
Consiliului, în conformitate cu articolul 17 
în termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

Or. en

Amendamentul 1318
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică completarea, modificarea 
sau înlocuirea respectivului plan de 
redresare și reziliență, Comisia evaluează 
noul plan în conformitate cu dispozițiile 
articolului 16 și adoptă o nouă decizie în 
conformitate cu articolul 17, în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
cererii.

Or. en

Amendamentul 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17, în 
termen de două luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

Or. en

Amendamentul 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
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cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17, în 
termen de două luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

Or. en

Justificare

Întrucât Comisia ar trebui să cunoască deja, în mare, conținutul planului de redresare și de 
reziliență, este justificat un termen mai scurt pentru evaluarea modificărilor.

Amendamentul 1321
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17, în 
termen de două luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

Or. en

Amendamentul 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
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cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17, în 
termen de două luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

Or. en

Amendamentul 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17 în 
termen de patru luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză justifică o modificare a respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
evaluează noul plan în conformitate cu 
dispozițiile articolului 16 și adoptă o nouă 
decizie în conformitate cu articolul 17, în 
termen de șase săptămâni de la 
transmiterea oficială a cererii.

Or. en

Amendamentul 1324
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică completarea, 
modificarea sau înlocuirea respectivului 
plan de redresare și reziliență, Comisia 
respinge cererea în termen de două luni de 
la transmiterea oficială a acesteia, după ce 
a dat statului membru în cauză posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile în termen de o 
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comunicarea concluziilor Comisiei. lună de la comunicarea concluziilor 
motivate ale Comisiei. Statul membru în 
cauză poate depune o cerere de sprijin 
tehnic, în conformitate cu Regulamentul 
XX/YYYY [Instrumentul de sprijin 
tehnic], pentru a remedia problemele 
menționate în concluziile motivate ale 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei. 
Comisiile competente ale Parlamentului 
European pot invita Comisia să prezinte 
în fața lor explicații privind evaluarea 
negativă a planului de redresare și de 
reziliență. 

Or. en

Amendamentul 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
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cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de șase 
săptămâni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de trei săptămâni de 
la comunicarea concluziilor Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de două luni de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
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observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

Or. en

Justificare

Întrucât Comisia ar trebui să cunoască deja, în mare, conținutul planului de redresare și de 
reziliență, este justificat un termen mai scurt pentru evaluarea modificărilor.

Amendamentul 1329
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
patru luni de la transmiterea oficială a 

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
cauză nu justifică o modificare a 
respectivului plan de redresare și reziliență, 
Comisia respinge cererea în termen de 
două luni de la transmiterea oficială a 
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acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

acesteia, după ce a dat statului membru în 
cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care planul modificat 
de redresare și reziliență depășește plata 
totală aprobată prin actul delegat anual, 
Comisia adoptă un nou act delegat, în 
care evaluează impactul asupra strategiei 
Uniunii și a obiectivelor din Strategia 
anuală de creștere economică sustenabilă 
și calculează noile contribuții financiare 
și împrumuturi.

Or. en

Amendamentul 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Valoarea adăugată europeană a 

proiectelor
(1) Până la 31 iulie 2022, Comisia 
lansează proceduri de achiziții publice 
pentru proiecte cu valoare europeană 
adăugată.
(2) Rata maximă de cofinanțare pentru 
propunerile de proiecte nu depășește 
50 %.
(3) Suma maximă care poate fi primită 
pentru propuneri individuale de proiecte 
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nu depășește 5 000 000 000 EUR.
(4) Comisia evaluează proiectele adecvate 
în termen de trei luni de la primirea 
propunerii.
(5) Comisia evaluează propunerile de 
proiecte primite prin aplicarea unor 
standarde comparabile cu cele stabilite 
pentru evaluarea planurilor naționale de 
redresare și reziliență.
(6) Comisia evaluează eligibilitatea prin 
raportare la criteriile descrise la 
articolul 18b.

Or. en

Amendamentul 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Luis Garicano

Propunere de regulament
Articolul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18b
Valoarea adăugată europeană a 

proiectelor - Eligibilitate
Proiectele din acest cadru maximizează 
valoarea adăugată și impactul Uniunii și 
sprijină obiectivele de politică de interes 
european strategic ale Uniunii care au o 
dimensiune transfrontalieră, cuprind cel 
puțin două state membre și consolidează 
competitivitatea pe termen lung a Uniunii 
în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme privind plățile, suspendarea și Norme privind plățile, suspendarea, 
recuperarea și anularea contribuțiilor 
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anularea contribuțiilor financiare financiare
Or. en

Amendamentul 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Decizia Comisiei prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1) constituie un 
angajament juridic individual în sensul 
Regulamentului financiar, care se poate 
baza pe angajamente globale. După caz, 
angajamentele bugetare pot fi defalcate în 
tranșe anuale eșalonate pe parcursul mai 
multor ani.

1. Decizia prevăzută la articolul 17 
alineatul (1) constituie un angajament 
juridic individual în sensul Regulamentului 
financiar, care se poate baza pe 
angajamente globale. După caz, 
angajamentele bugetare pot fi defalcate în 
tranșe anuale eșalonate pe parcursul mai 
multor ani.

Or. en

Amendamentul 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile.

Or. en

Amendamentul 1337
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2



AM\1214176RO.docx 121/216 PE657.421v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile.

Or. en

Amendamentul 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile.

Or. en

Amendamentul 1339
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile, ținându-se 
seama totodată de situațiile 
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adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

socioeconomice diverse ale fiecărui stat 
membru. Deciziile Comisiei prevăzute la 
prezentul articol se adoptă în conformitate 
cu procedura de examinare prevăzută la 
articolul 27 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1340
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu articolul 25a.

Or. en

Amendamentul 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu articolul 25a.



AM\1214176RO.docx 123/216 PE657.421v02-00

RO

alineatul (2).
Or. en

Amendamentul 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare și în 
funcție de fondurile disponibile. Deciziile 
Comisiei prevăzute la prezentul articol se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 27 
alineatul (2).

2. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză în temeiul 
prezentului articol se efectuează în 
conformitate cu creditele bugetare. 
Deciziile Comisiei prevăzute la prezentul 
articol se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 27 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1343
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În 2021, sub rezerva adoptării de 
către Comisie a angajamentului juridic 
menționat la articolul 19 alineatul (1), la 
cererea unui stat membru și la 
prezentarea planului de redresare și 
reziliență, Comisia efectuează o plată de 
prefinanțare în valoare de până la 20 % 
din angajamentul juridic sub formă de 
sprijin nerambursabil și, după caz, de 
până la 20 % din sprijinul sub formă de 
împrumut, astfel cum se prevede la 
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 



PE657.421v02-00 124/216 AM\1214176RO.docx

RO

menționat la articolul 19.
În cazurile de prefinanțare în temeiul 
alineatului (2a), contribuțiile financiare 
și, după caz, ajutorul sub formă de 
împrumut care urmează să fie plătite în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (4) 
litera (a) se ajustează proporțional.
În cazul în care estimează că pentru unul 
sau mai multe obiective de etapă sau ținte 
s-a înregistrat o regresie clară sau în 
cazul unor progrese insuficiente în raport 
cu obiectivele de etapă sau țintele 
respective, Comisia procedează la 
recuperarea imediată a părții de 
prefinanțare corespunzătoare investițiilor 
și reformelor respective. Totodată, 
Comisia suspendă procedurile în curs 
până când statul membru oferă o 
explicație scrisă și rambursează fondurile 
necuvenite.

Or. en

Amendamentul 1344
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La cererea statului membru în 
cauză, Comisia aprobă cel puțin 20 % din 
prefinanțarea aferentă sprijinului total 
din fondurile prevăzute în decizia de 
aprobare a planului de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 1345
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia nu ar trebui în niciun caz 
să prefinanțeze o parte din sume, în 
special atunci când există îndoieli cu 
privire la statul de drept în țările în cauză.

Or. de

Amendamentul 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează îndeplinirea următoarelor 
criterii:

(1) dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

(2) dacă, după instituirea acestui 
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mecanism, statul membru nu a anulat, 
într-un mod care să eludeze esența 
recomandării, reforme anterioare 
adoptate în urma orientărilor din cadrul 
semestrului european.
(3) dacă beneficiarii și-au îndeplinit 
obligațiile care le revin în temeiul 
articolului 26 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Comisia nu va autoriza plata contribuției financiare în cazul în care beneficiarii fondurilor 
Uniunii nu vor recunoaște originea fondurilor și nu vor asigura vizibilitatea finanțării din 
partea Uniunii.

Amendamentul 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

3. Având în vedere prefinanțarea 
menționată la articolul 19 alineatul (2a), 
la îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor convenite relevante, indicate în 
planul de redresare și reziliență, astfel cum 
a fost aprobat în actul delegat al Comisiei, 
statul membru în cauză transmite Comisiei 
o cerere justificată în mod corespunzător 
de plată a contribuției financiare și, dacă 
este cazul, a tranșei de împrumut. Aceste 
cereri de plată pot fi transmise Comisiei de 
către statele membre de două ori pe an. În 
termen de două luni de la primirea cererii, 
Comisia evaluează dacă au fost atinse în 
mod satisfăcător obiectivele de etapă și 
țintele relevante stabilite în decizia 
prevăzută la articolul 17 alineatul (1), care 
include o evaluare detaliată a sumelor 
alocate pentru activitățile care contribuie 
în mod substanțial la atenuarea 
schimbărilor climatice sau la adaptarea la 
acestea, în temeiul articolelor 10 și 11 din 
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Regulamentul (UE) 2020/852, în 
conformitate cu actul delegat prevăzut la 
articolul 4a alineatul (3). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, 
a tranșei de împrumut. Aceste cereri de 
plată pot fi transmise Comisiei de către 
statele membre de două ori pe an. În 
termen de două luni de la primirea cererii, 
Comisia evaluează dacă au fost atinse în 
mod satisfăcător obiectivele de etapă și 
țintele relevante stabilite în decizia 
prevăzută la articolul 17 alineatul (1). În 
scopul evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
părții din contribuția financiară care 
corespunde țintelor și obiectivelor de 
etapă realizate și, dacă este cazul, a tranșei 
de împrumut. Aceste cereri de plată pot fi 
transmise Comisiei de către statele membre 
de două ori pe an. În termen de două luni 
de la primirea cererii, Comisia evaluează 
dacă au fost atinse în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
stabilite în decizia prevăzută la articolul 17 
alineatul (1). Plata fondurilor corespunde 
nivelului de finalizare a obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite. În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul delegat al 
Comisiei, statul membru în cauză transmite 
Comisiei o cerere justificată în mod 
corespunzător de plată a contribuției 
financiare și, dacă este cazul, a tranșei de 
împrumut. Aceste cereri de plată pot fi 
transmise Comisiei de către statele membre 
de două ori pe an. În termen de două luni 
de la primirea cererii, Comisia evaluează 
dacă au fost atinse în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
stabilite în decizia prevăzută la articolul 17 
alineatul (1). În scopul evaluării, se ia în 
considerare și mecanismul operațional 
prevăzut la articolul 17 alineatul (6). 
Comisia poate beneficia de asistență 
furnizată de experți externi.

Or. en

Amendamentul 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre în fiecare trimestru. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
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satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de patru ori pe an. În termen de o 
lună de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul delegat al 
Comisiei, statul membru în cauză transmite 
Comisiei o cerere justificată în mod 
corespunzător de plată a contribuției 
financiare și, dacă este cazul, a tranșei de 
împrumut. Aceste cereri de plată pot fi 
transmise Comisiei de către statele membre 
de două ori pe an. În termen de două luni 
de la primirea cererii, Comisia evaluează 
dacă au fost atinse în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
stabilite în decizia prevăzută la articolul 17 
alineatul (1). În scopul evaluării, se ia în 
considerare și mecanismul operațional 
prevăzut la articolul 17 alineatul (6). 
Comisia poate beneficia de asistență 
furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul delegat al 
Comisiei, statul membru în cauză transmite 
Comisiei o cerere justificată în mod 
corespunzător de plată a contribuției 
financiare și, dacă este cazul, a tranșei de 
împrumut. Aceste cereri de plată pot fi 
transmise Comisiei de către statele membre 
de două ori pe an. În termen de două luni 
de la primirea cererii, Comisia evaluează 
dacă au fost atinse în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
stabilite în decizia prevăzută la articolul 17 
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articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

alineatul (1). În scopul evaluării, se ia în 
considerare și mecanismul operațional 
prevăzut la articolul 17 alineatul (6). 
Comisia poate beneficia de asistență 
furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 1354
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1).  În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul delegat al 
Comisiei, statul membru în cauză transmite 
Comisiei o cerere justificată în mod 
corespunzător de plată a contribuției 
financiare și, dacă este cazul, a tranșei de 
împrumut. Aceste cereri de plată pot fi 
transmise Comisiei de către statele membre 
de două ori pe an. În termen de două luni 
de la primirea cererii, Comisia evaluează 
dacă au fost atinse în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
stabilite în decizia prevăzută la articolul 17 
alineatul (1). În scopul evaluării, se ia în 
considerare și mecanismul operațional 
prevăzut la articolul 17 alineatul (6). 
Comisia poate beneficia de asistență 
furnizată de experți.

Or. fr

Amendamentul 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor clare convenite, indicate 
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indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

în planul de redresare și reziliență, astfel 
cum a fost aprobat în actul delegat al 
Comisiei, statul membru în cauză transmite 
Comisiei o cerere justificată în mod 
corespunzător de plată a contribuției 
financiare și, dacă este cazul, a tranșei de 
împrumut. Aceste cereri de plată sunt 
transmise Comisiei de către statele membre 
de două ori pe an. În termen de două luni 
de la primirea cererii, Comisia evaluează 
dacă au fost atinse în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele clare stabilite 
în decizia prevăzută la articolul 17 
alineatul (1). În scopul evaluării, se ia în 
considerare și mecanismul operațional 
prevăzut la articolul 17 alineatul (6). 
Comisia poate beneficia de asistență 
furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 1356
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 
tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor clare convenite, indicate 
în planul de redresare și reziliență, astfel 
cum a fost aprobat în actul delegat al 
Comisiei, statul membru în cauză transmite 
Comisiei o cerere justificată în mod 
corespunzător de plată a contribuției 
financiare și, dacă este cazul, a tranșei de 
împrumut. Aceste cereri de plată sunt 
transmise Comisiei de către statele membre 
de două ori pe an. În termen de două luni 
de la primirea cererii, Comisia evaluează 
dacă au fost atinse în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele clare stabilite 
în decizia prevăzută la articolul 17 
alineatul (1). În scopul evaluării, se ia în 
considerare și mecanismul operațional 
prevăzut la articolul 17 alineatul (6). 
Comisia poate beneficia de asistență 



AM\1214176RO.docx 133/216 PE657.421v02-00

RO

beneficia de asistență furnizată de experți. furnizată de experți.
Or. en

Amendamentul 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar. 
Fiecare plată ar trebui efectuată numai 
dacă obiectivele de etapă relevante au fost 
finalizate și dacă s-au înregistrat progrese 
clare de la momentul efectuării plăților 
anterioare. În cazul în care Comisia 
estimează că s-a înregistrat o regresie 
clară în raport cu unul sau mai multe 
obiective de etapă și că statul membru nu 
își îndeplinește în mod sistematic 
obligațiile care îi revin în conformitate cu 
planul de redresare și reziliență, aceasta 
recuperează toate plățile anterioare 
efectuate în legătură cu obiectivele de 
etapă sau țintele respective.

Or. en

Amendamentul 1358
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar. 
Fiecare plată ar trebui efectuată numai 
dacă obiectivele de etapă relevante au fost 
finalizate și dacă s-au înregistrat progrese 
clare de la momentul efectuării plăților 
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anterioare.
Or. en

Amendamentul 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar. 
Orice consultare de dinaintea deciziei 
Comisiei implică Parlamentul European 
și Consiliul, în calitatea lor de autoritate 
bugetară, în condiții de egalitate.

Or. en

Amendamentul 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar. 
Distribuirile ar trebui făcute treptat și 
sunt condiționate de îndeplinirea 
obiectivelor de etapă.

Or. en

Amendamentul 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care evaluarea Comisiei este 
pozitivă, aceasta adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

În cazul în care evaluarea celor trei criterii 
este pozitivă, Comisia adoptă o decizie de 
autorizare a plății contribuției financiare în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 1363
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care, ca urmare a 
evaluării prevăzute la alineatul (3), 
Comisia stabilește că obiectivele de etapă 
și țintele stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1) nu au fost atinse 
în mod satisfăcător, se suspendă plata 
integrală sau parțială a contribuției 
financiare. Statul membru în cauză are 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de o lună de la comunicarea 
evaluării Comisiei.

4. În cazul în care, ca urmare a 
evaluării prevăzute la alineatul (3), 
Comisia stabilește că obiectivele de etapă 
și țintele clare stabilite în decizia prevăzută 
la articolul 17 alineatul (1) nu au fost atinse 
în mod satisfăcător, cererea de plată se 
suspendă. Statul membru în cauză are 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de o lună de la comunicarea 
evaluării Comisiei.

Suspendarea plății poate fi, de asemenea, 
inițiată de Parlamentul European, din 
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cauza nerealizării satisfăcătoare a unuia 
sau mai multor obiective de etapă sau 
ținte clare stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care, ca urmare a 
evaluării prevăzute la alineatul (3), 
Comisia stabilește că obiectivele de etapă 
și țintele stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1) nu au fost atinse 
în mod satisfăcător, se suspendă plata 
integrală sau parțială a contribuției 
financiare. Statul membru în cauză are 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de o lună de la comunicarea 
evaluării Comisiei.

4. În cazul în care, ca urmare a 
evaluării prevăzute la alineatul (3), 
Comisia stabilește că obiectivele de etapă 
și țintele stabilite clare în decizia prevăzută 
la articolul 17 alineatul (1) nu au fost atinse 
în mod satisfăcător, cererea de plată se 
suspendă. Statul membru în cauză are 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de o lună de la comunicarea 
evaluării Comisiei. Suspendarea plății 
poate fi, de asemenea, inițiată de 
Parlamentul European, din cauza 
nerealizării satisfăcătoare a unuia sau 
mai multor obiective de etapă sau ținte 
clare stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suspendarea se revocă în cazul în care 
statul membru a luat măsurile necesare 
pentru a asigura atingerea satisfăcătoare a 
obiectivelor de etapă și a țintelor prevăzute 
la articolul 17 alineatul (1).

Suspendarea se revocă în cazul în care 
statul membru a luat măsurile necesare 
pentru a asigura atingerea satisfăcătoare a 
obiectivelor de etapă și a țintelor clare 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suspendarea se revocă în cazul în care 
statul membru a luat măsurile necesare 
pentru a asigura atingerea satisfăcătoare a 
obiectivelor de etapă și a țintelor prevăzute 
la articolul 17 alineatul (1).

Suspendarea se revocă numai în cazul în 
care statul membru a luat măsurile 
necesare pentru a asigura atingerea 
satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a 
țintelor prevăzute la articolul 17 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1367
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suspendarea se revocă în cazul în care 
statul membru a luat măsurile necesare 
pentru a asigura atingerea satisfăcătoare a 
obiectivelor de etapă și a țintelor prevăzute 
la articolul 17 alineatul (1).

Suspendarea se revocă în cazul în care 
statul membru a luat măsurile necesare 
pentru a asigura realizarea obiectivelor de 
etapă și a țintelor prevăzute la articolul 17 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1368
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de încălcare a angajamentelor, 
inclusiv a principiului de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ”, precum și în cazul 
în care se omite luarea măsurilor 
necesare prevăzute în planul de tranziție, 
tranșele plătite se recuperează de la statul 
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membru în cauză.
Or. en

Amendamentul 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Fondurile neangajate devin 
disponibile pentru proiecte paneuropene 
din cadrul financiar multianual, care 
contribuie la convergență și reduc 
disparitățile regionale.

Or. en

Amendamentul 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care statul membru în 
cauză nu a luat măsurile necesare în termen 
de șase luni de la suspendare, Comisia, în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, anulează 
cuantumul contribuției financiare după ce 
i-a dat statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni de la comunicarea 
concluziilor Comisiei.

6. În cazul în care statul membru în 
cauză nu a luat măsurile necesare în termen 
de șase luni de la suspendare, Comisia 
pune cuantumul contribuției financiare la 
dispoziția autorităților regionale și locale 
și a altor părți interesate, inclusiv a 
partenerilor sociali și a organizațiilor 
societății civile care contribuie la 
abordarea provocărilor identificate în 
planul de redresare și reziliență, după ce i-
a dat statului membru în cauză posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile în termen de 
două luni de la comunicarea concluziilor 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care statul membru în 
cauză nu a luat măsurile necesare în termen 
de șase luni de la suspendare, Comisia, în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, anulează 
cuantumul contribuției financiare după ce 
i-a dat statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni de la comunicarea 
concluziilor Comisiei.

6. În cazul în care statul membru în 
cauză nu a luat măsurile necesare în termen 
de șase luni de la suspendare, Comisia, în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, anulează 
cuantumul contribuției financiare, după ce 
i-a dat statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni de la comunicarea 
concluziilor sale și recuperează părțile și 
tranșele care au fost deja plătite.

Or. en

Amendamentul 1372
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care statul membru în 
cauză nu a luat măsurile necesare în termen 
de șase luni de la suspendare, Comisia, în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, anulează 
cuantumul contribuției financiare după ce 
i-a dat statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni de la comunicarea 
concluziilor Comisiei.

6. În cazul în care statul membru în 
cauză nu a luat măsurile necesare în termen 
de șase luni de la suspendare, Comisia, în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, anulează și 
recuperează cuantumul contribuției 
financiare după ce i-a dat statului membru 
în cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de două luni de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care statul membru în 6. În cazul în care statul membru în 
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cauză nu a luat măsurile necesare în termen 
de șase luni de la suspendare, Comisia, în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, anulează 
cuantumul contribuției financiare după ce 
i-a dat statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni de la comunicarea 
concluziilor Comisiei.

cauză nu a luat măsurile necesare în termen 
de șase luni de la suspendare, Comisia, în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, anulează 
cuantumul contribuției financiare 
respective după ce i-a dat statului membru 
în cauză posibilitatea de a-și prezenta 
observațiile în termen de două luni de la 
comunicarea concluziilor Comisiei.

Or. en

Amendamentul 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează în temeiul 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se pune la dispoziția 
autorităților regionale și locale și a altor 
părți interesate, inclusiv a partenerilor 
sociali și a organizațiilor societății civile 
care contribuie la abordarea provocărilor 
identificate în planul de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 

7. În cazul în care, în termenul 
prevăzut în decizia Comisiei sau în decizia 
Parlamentului European, dar nu mai 
târziu de opt luni de la adoptarea deciziei 
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concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează în temeiul 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte clare, 
cuantumul contribuției financiare se 
anulează în temeiul articolului 14 
alineatul (1) din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează în temeiul 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează, în temeiul 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar, iar părțile și 
tranșele care au fost deja plătite se 
recuperează la o rată de rambursare de 
105 %.

Or. en

Amendamentul 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
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financiare se anulează în temeiul 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

financiare se anulează în temeiul 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar. Orice 
prefinanțare trebuie returnată.

Or. en

Amendamentul 1378
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează în temeiul 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează și se recuperează în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează în temeiul 
articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

7. În cazul în care, în termen de șase 
luni de la adoptarea deciziei prevăzute la 
articolul 17 alineatul (1), statul membru în 
cauză nu a făcut progrese concrete în ceea 
ce privește îndeplinirea oricăror obiective 
de etapă sau ținte relevante, cuantumul 
contribuției financiare se anulează în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

Or. en
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Amendamentul 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie privind anularea 
contribuției financiare după ce a dat 
statului membru în cauză posibilitatea de a-
și prezenta observațiile în termen de două 
luni de la comunicarea evaluării sale cu 
privire la faptul că nu a făcut progrese 
concrete.

Comisia adoptă o decizie privind anularea 
contribuției financiare și, după caz, 
returnarea prefinanțării, după ce a dat 
statului membru în cauză posibilitatea de a-
și prezenta observațiile în termen de două 
luni de la comunicarea evaluării sale cu 
privire la faptul că nu a făcut progrese 
concrete.

Or. en

Amendamentul 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie privind anularea 
contribuției financiare după ce a dat 
statului membru în cauză posibilitatea de a-
și prezenta observațiile în termen de două 
luni de la comunicarea evaluării sale cu 
privire la faptul că nu a făcut progrese 
concrete.

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o propunere 
privind anularea contribuției financiare 
după ce a dat statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile în 
termen de două luni de la comunicarea 
evaluării sale cu privire la faptul că nu a 
făcut progrese concrete.

Or. en

Amendamentul 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Comisia stabilește, prin 
intermediul unui act delegat care urmează 
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să fie adoptat înainte de aprobarea 
planurilor de redresare și reziliență în 
conformitate cu articolul 17, norme 
specifice privind angajamentele bugetare, 
plățile, suspendarea, anularea și 
recuperarea fondurilor, în scopul unei 
bune gestiuni financiare. În cazul în care 
Comisia constată că un plan de redresare 
și reziliență nu a fost implementat în mod 
satisfăcător, se stabilesc proceduri 
contradictorii adecvate, respectându-se 
dreptul statelor membre de a prezenta 
observații. Comisia, în strânsă cooperare 
cu autoritățile naționale competente, cu 
OLAF, cu Parchetul European și cu 
Curtea de Conturi Europeană, se va 
asigura că interesele financiare ale 
Uniunii, astfel cum rezultă din acest 
mecanism, sunt protejate.

Or. en

Amendamentul 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. În cazul în care Comisia prezintă o 
evaluare pozitivă a unui plan de redresare 
și reziliență al unui stat membru, efectul 
pozitiv al acestui plan în ceea ce privește 
creșterea PIB-ului pe cap de locuitor, 
calculat la sfârșitul actualului CFM, va fi 
luat în considerare pentru a calcula o 
creștere a contribuției naționale a statului 
membru respectiv la bugetul Uniunii. 
Contribuțiile anuale ale statelor membre 
care nu au primit sprijin financiar din 
partea Mecanismului de redresare și 
reziliență vor fi reduse, iar contribuțiile 
statelor membre care au primit sprijin 
financiar vor fi mărite.

Or. en
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Amendamentul 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Fondurile neutilizate din cadrul 
acestui mecanism nu vor fi reafectate, ci 
vor fi utilizate pentru a reduce necesarul 
global de împrumuturi al Uniunii ca parte 
a planului Next Generation EU.

Or. en

Amendamentul 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. În caz de fraudă în implementarea 
oricăror obiective de etapă și ținte 
relevante de către statul membru în cauză, 
cuantumul contribuției financiare se 
anulează, în temeiul articolului 14 
alineatul (1) din Regulamentul financiar, 
iar părțile și tranșele care au fost deja 
plătite se recuperează la o rată de 
rambursare de 110 %.

Or. en

Amendamentul 1386
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii
1. În implementarea acestui 
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mecanism, statele membre, în calitate de 
beneficiari sau de debitori ai fondurilor 
primite prin mecanism, iau toate măsurile 
necesare pentru a proteja interesele 
financiare ale Uniunii și, în special, 
pentru a se asigura că orice măsură de 
implementare a reformelor și a proiectelor 
de investiții în cadrul planului de 
redresare și de reziliență respectă 
legislația Uniunii și legislația națională 
aplicabilă.
2. Acordurile menționate la 
articolul 13 alineatul (2) și la articolul 19 
alineatul (1) prevăd obligațiile statelor 
membre:
a) de a verifica cu regularitate dacă 
finanțarea acordată a fost corect utilizată 
în conformitate cu toate normele 
aplicabile și că orice măsură de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții în cadrul planului de redresare 
și de reziliență a fost pusă în aplicare în 
mod corespunzător, conform normelor 
aplicabile, inclusiv cu dreptul Uniunii și 
cu legislația națională;
b) de a lua măsurile adecvate pentru 
prevenirea, depistarea și soluționarea 
cazurilor de fraudă, corupție și conflicte 
de interese definite la articolul 61 
alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
financiar și de a lua măsuri juridice 
pentru recuperarea fondurilor care au 
fost deturnate, inclusiv în legătură cu 
orice măsură de punere în aplicare a 
reformelor și a proiectelor de investiții în 
cadrul planului de redresare și de 
reziliență;
c) de a atașa la orice cerere de plată:
(i) o declarație de gestiune că fondurile au 
fost utilizate în scopul declarat, că 
informațiile prezentate împreună cu 
cererea de plată sunt complete, exacte și 
fiabile și că sistemele de control instituite 
oferă garanțiile necesare că fondurile au 
fost gestionate în conformitate cu toate 
normele aplicabile și
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(ii) un rezumat al auditurilor și 
controalelor efectuate, inclusiv 
deficiențele identificate și măsurile 
corective luate;
d) de a colecta, în scopul auditării și 
controlării utilizării fondurilor în legătură 
cu măsurile de punere în aplicare a 
reformelor și a proiectelor de investiții din 
cadrul planului de redresare și de 
reziliență, în format electronic și într-o 
bază de date unică, următoarele categorii 
de date:
(i) numele destinatarului final al 
fondurilor;
(ii) numele contractantului și al 
subcontractantului, în cazul în care 
destinatarul final al fondurilor este o 
autoritate contractantă, în conformitate 
cu dispozițiile Uniunii sau cu dispozițiile 
naționale privind achizițiile publice;
(iii) prenumele, numele și data nașterii 
beneficiarului real al destinatarului 
fondurilor sau al contractantului, în 
înțelesul articolului 3 alineatul (6) din 
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
20 mai 2015 privind prevenirea utilizării 
sistemului financiar în scopul spălării 
banilor și finanțării terorismului;
(iv) lista tuturor măsurilor de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții din cadrul planului de redresare 
și de reziliență, cuantumul total al 
finanțării publice, indicând cuantumul 
fondurilor plătite prin mecanism și alte 
fonduri ale Uniunii:
e) de a impune tuturor destinatarilor 
finali ai fondurilor plătite pentru măsurile 
de punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții incluse în planul 
de redresare și de reziliență sau tuturor 
celorlalte persoane sau entități implicate 
în punerea lor în aplicare obligația de a 
autoriza în mod expres Comisia, OLAF, 
Parchetul European și Curtea de Conturi 
să își exercite drepturile prevăzute la 
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articolul 129 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar și să impună 
obligații similare tuturor beneficiarilor 
finali ai fondurilor plătite;
f) de a ține o evidență în conformitate cu 
articolul 132 din Regulamentul financiar.
3. Acordurile menționate la 
articolul 13 alineatul (2) și la articolul 19 
alineatul (1) prevăd, de asemenea, dreptul 
Comisiei de a reduce în mod proporțional 
sprijinul acordat în cadrul mecanismului 
și de a recupera orice sumă datorată 
bugetului Uniunii sau de a solicita 
rambursarea anticipată a împrumutului, 
în caz de fraudă, corupție și conflict de 
interese care afectează interesele 
financiare ale Uniunii sau în caz de 
încălcare a obligațiilor care decurg din 
acordurile respective. Atunci când decide 
cu privire la valoarea recuperării, a 
reducerii sau a sumei care trebuie 
rambursată anticipat, Comisia respectă 
principiul proporționalității și ține seama 
de gravitatea fraudei, a actului de 
corupție și a conflictului de interese care 
afectează interesele financiare ale 
Uniunii sau de gravitatea încălcării 
obligațiilor. Statului membru i se oferă 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
înainte de efectuarea reducerii sau de 
solicitarea rambursării anticipate.

Or. en

Amendamentul 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Dialogul privind redresarea și reziliența

1. Pentru a consolida dialogul dintre 
instituțiile Uniunii, în special dintre 
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Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie, precum și pentru a asigura o 
mai mare transparență și responsabilitate, 
comisiile competente ale Parlamentului 
European pot invita reprezentanți ai 
Consiliului și grupuri de pregătire din 
cadrul Consiliului, precum și 
reprezentanți ai Comisiei și, dacă este 
cazul, ai Eurogrupului să se prezinte în 
comisiile parlamentare pentru a discuta 
toate măsurile luate în temeiul prezentului 
regulament și cele adoptate în temeiul 
Regulamentului XXX[EURI] al 
Consiliului.
2. Pentru a asigura o mai mare 
transparență și responsabilitate, 
comisia(comisiile) competentă(e) a(ale) 
Parlamentului European poate(pot) invita 
reprezentanți ai statelor membre 
responsabili cu planul de redresare și 
reziliență și, după caz, ai instituțiilor 
bugetare independente naționale să se 
prezinte pentru a prezenta planul de 
redresare și reziliență și măsurile 
prevăzute și care urmează să fie adoptate 
în temeiul prezentului regulament.
3. Comisia pune simultan la 
dispoziția Consiliului și a Parlamentului 
European toate informațiile furnizate de 
statele membre care sunt relevante pentru 
ca instituțiile să își îndeplinească 
mandatele în temeiul prezentului 
regulament. Informațiile sensibile sau 
confidențiale pot fi transmise sub rezerva 
obligațiilor de confidențialitate specifice.
4. Informațiile transmise de Comisie 
Consiliului sau oricăruia dintre grupurile 
sale de pregătire în contextul prezentului 
regulament sau al punerii sale în aplicare 
sunt puse simultan și la dispoziția 
Parlamentului European, sub rezerva 
dispozițiilor privind confidențialitatea, 
dacă este cazul. Rezultatele relevante ale 
discuțiilor desfășurate în cadrul 
grupurilor de pregătire ale Consiliului 
sunt comunicate și comisiilor competente 
ale Parlamentului.
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Or. en

Amendamentul 1388
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

protecția bugetului Uniunii în cazul 
înregistrării unor regresii ale proiectelor 

implementate
1. În cazul în care constată că pentru 
unul sau mai multe obiective de etapă sau 
ținte există o regresie clară, Comisia 
recuperează plățile efectuate pentru 
obiectivele de etapă sau țintele respective.
2. În plus, un stat membru 
rambursează Comisiei orice contribuție 
financiară care i-a fost plătită conform 
articolului 19 cu privire la un angajament 
în materie de reforme, în cazul în care, în 
termen de cinci ani de la efectuarea plății, 
condițiile care au permis plata s-au 
modificat semnificativ în statul membru 
în cauză.
3. Următoarele cazuri reprezintă o 
modificare semnificativă a condițiilor 
care au permis plata:
(a) elementele care au condus la 
realizarea angajamentelor în materie de 
reforme nu mai sunt valabile sau
(b) elementele care au condus la 
realizarea angajamentelor în materie de 
reforme au fost modificate semnificativ 
prin alte măsuri.
4. Comisia adoptă o decizie privind 
rambursarea după ce acordă statului 
membru în cauză posibilitatea de a-și 
prezenta observațiile în termen de două 
luni de la comunicarea concluziilor sale.

Or. en
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Amendamentul 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Statul de drept

Până la momentul încheierii oficiale a 
unei proceduri inițiate împotriva unui stat 
membru în conformitate cu articolul 7 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, statul membru respectiv va fi 
eligibil să primească numai 20 % din 
contribuția financiară stabilită în 
conformitate cu articolul 19.

Or. en

Amendamentul 1390
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Statul de drept

Statele membre care fac obiectul unei 
proceduri în conformitate cu articolul 7 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene sunt eligibile să primească doar 
25 % din contribuția financiară stabilită 
în conformitate cu articolul 19. 

Or. en

Amendamentul 1391
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 19 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19b
Clauza de protecție împotriva regresului și 

clauza de recuperare 
1. Un stat membru rambursează 
Comisiei orice contribuție financiară care 
i-a fost plătită conform articolului 19 cu 
privire la un angajament în materie de 
reforme sau un obiectiv de etapă, în cazul 
în care, în termen de cinci ani de la 
efectuarea plății, condițiile care au permis 
respectivele plăți s-au modificat 
semnificativ în statul membru în cauză.
2. Următoarele cazuri reprezintă o 
modificare semnificativă a condițiilor 
care au permis plata:
(a) elementele care au condus la 
realizarea angajamentelor în materie de 
reforme nu mai sunt valabile sau
(b) elementele care au condus la 
realizarea angajamentelor în materie de 
reforme au fost modificate semnificativ 
prin alte măsuri sau
(c) obiectivele de etapă realizate în 
contextul planurilor de redresare și 
reziliență nu mai sunt valabile sau
(d) obiectivele de etapă realizate în 
contextul planurilor de redresare și 
reziliență au fost modificate în mod 
semnificativ prin alte măsuri.
3. Comisia adoptă o decizie privind 
rambursarea după ce acordă statului 
membru în cauză posibilitatea de a-și 
prezenta observațiile în termen de două 
luni de la comunicarea concluziilor sale.
4. Numai reformele cu adevărat noi 
sunt eligibile pentru finanțare în cadrul 
acestui program. Angajamentele în 
materie de reforme care au fost puse în 
aplicare în cadrul programelor anterioare 
și care de atunci nu mai sunt valabile nu 
sunt eligibile pentru finanțare în cadrul 
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acestui program. 
Or. en

Amendamentul 1392
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Capitolul V – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea și informarea Raportarea, informarea și descărcare de 
gestiune

Or. en

Amendamentul 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea de către statul membru în 
cadrul semestrului european

Raportarea de către statul membru

Or. en

Amendamentul 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului 
semestrului european, cu privire la 
progresele înregistrate în implementarea 
planurilor de redresare și reziliență, 
inclusiv cu privire la mecanismul 
operațional prevăzut la articolul 17 

eliminat
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alineatul (6). În acest scop, rapoartele 
trimestriale elaborate de statele membre 
în cauză se reflectă în mod corespunzător 
în programele naționale de reformă, care 
se utilizează ca instrument pentru 
raportarea privind progresele înregistrate 
în direcția finalizării planurilor de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6) și cu privire la 
realizarea obiectivelor de etapă și a 
țintelor individuale propuse, precum și la 
indicatorii asociați. În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1396
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
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european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6) și cu privire la 
recomandările de sprijin tehnic, la 
cererea statului membru. În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1397
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, dar și la progresele 
în materie de taxonomie a UE, inclusiv cu 
privire la mecanismul operațional prevăzut 
la articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului 
semestrului european, cu privire la 
progresele înregistrate în implementarea 
planurilor de redresare și reziliență, 
inclusiv cu privire la mecanismul 
operațional prevăzut la articolul 17 
alineatul (6). În acest scop, rapoartele 
trimestriale elaborate de statele membre în 
cauză se reflectă în mod corespunzător în 
programele naționale de reformă, care se 
utilizează ca instrument pentru raportarea 
privind progresele înregistrate în direcția 
finalizării planurilor de redresare și 
reziliență.

Statul membru în cauză raportează de două 
ori pe an cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului 
semestrului european, cu privire la 
progresele înregistrate în implementarea 
planurilor de redresare și reziliență, 
inclusiv cu privire la mecanismul 
operațional prevăzut la articolul 17 
alineatul (6). În acest scop, rapoartele 
trimestriale elaborate de statele membre în 
cauză se reflectă în mod corespunzător în 
programele naționale de reformă, care se 
utilizează ca instrument pentru raportarea 
privind progresele înregistrate în direcția 
finalizării planurilor de redresare și 
reziliență.

Statul membru în cauză raportează de două 
ori pe an, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle
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Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului 
semestrului european, cu privire la 
progresele înregistrate în implementarea 
planurilor de redresare și reziliență, 
inclusiv cu privire la mecanismul 
operațional prevăzut la articolul 17 
alineatul (6). În acest scop, rapoartele 
trimestriale elaborate de statele membre în 
cauză se reflectă în mod corespunzător în 
programele naționale de reformă, care se 
utilizează ca instrument pentru raportarea 
privind progresele înregistrate în direcția 
finalizării planurilor de redresare și 
reziliență.

Statul membru în cauză raportează de două 
ori pe an, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele bianuale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituțiile bugetare independente, astfel 
cum sunt definite în Directiva 2011/85/UE 
a Consiliului, completează și evaluează 
aceste rapoarte de două ori pe an, punând 
accentul pe fiabilitatea informațiilor, a 
datelor și a prognozelor furnizate, precum 
și pe rezultatele și progresele generale 
înregistrate în ceea ce privește realizarea 
planurilor de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Propunere de regulament
Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Procedura specială de descărcare de 

gestiune
1. Cheltuielile din cadrul 
mecanismului fac obiectul unei proceduri 
speciale de descărcare de gestiune, prin 
care se verifică dacă execuția a fost în 
conformitate cu normele relevante, 
inclusiv cu principiile bunei gestiuni 
financiare.
2. Până la data de 1 martie după 
încheierea fiecărui exercițiu financiar, 
Comisia transmite Curții de Conturi, care 
deține drepturi depline de audit asupra 
cheltuielilor din cadrul mecanismului, 
conturile provizorii ale mecanismului, 
însoțite de raportul privind gestiunea 
bugetară și financiară din cursul 
exercițiului financiar. De asemenea, 
Comisia trimite Parlamentului European 
și Consiliului raportul privind gestiunea 
financiară și bugetară, până la data de 
31 martie a exercițiului următor.
3. Comisia ține seama de observațiile 
Curții de Conturi la întocmirea conturilor 
finale ale cheltuielilor efectuate în cadrul 
mecanismului.
4. Comisia prezintă Parlamentului 
European, la solicitarea acestuia și în 
conformitate cu articolul 146 alineatul (3) 
din Regulamentul financiar, toate 
informațiile necesare pentru buna 
derulare a procedurii de descărcare de 
gestiune pentru exercițiul financiar în 
cauză.
5. Parlamentul European, hotărând 
cu majoritate calificată, acordă, înainte de 
data de 15 mai a anului N + 2, descărcare 
specială de gestiune pentru cheltuielile 
din cadrul mecanismului.
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6. Procedura de descărcare de 
gestiune garantează faptul că Comisia va 
acționa în conformitate cu recomandările 
Parlamentului European înainte de a 
solicita din nou descărcarea de gestiune.

Or. en

Amendamentul 1403
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Raportarea către Parlamentul European 
și Consiliu privind finanțarea obținută 

pentru mecanism
Comisia transmite trimestrial 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport detaliat privind obligațiile 
financiare pe care le-a încheiat cu părțile 
terțe în scopul finanțării mecanismului. 
Raportul conține un plan de rambursare 
clar și credibil, fără a recurge la CFM, în 
conformitate cu articolul 7. Informațiile 
sensibile sau confidențiale sunt puse la 
dispoziția deputaților din Parlamentul 
European în condiții de strictă 
confidențialitate, convenite prealabil.

Or. en

Amendamentul 1404
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20b
Procedura specială de descărcare de 

gestiune
1. Cheltuielile din cadrul 
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mecanismului fac obiectul unei proceduri 
speciale de descărcare de gestiune, prin 
care se verifică dacă execuția a fost în 
conformitate cu normele relevante, 
inclusiv cu principiile bunei gestiuni 
financiare.
2. Până la data de 1 martie după 
încheierea fiecărui exercițiu financiar, 
Comisia transmite Curții de Conturi, care 
deține drepturi depline de audit asupra 
cheltuielilor din cadrul mecanismului, 
conturile provizorii ale mecanismului, 
însoțite de raportul privind gestiunea 
bugetară și financiară din cursul 
exercițiului financiar. De asemenea, 
Comisia trimite Parlamentului European 
și Consiliului raportul privind gestiunea 
financiară și bugetară, până la data de 
31 martie a exercițiului următor.
3. Comisia ține seama de observațiile 
Curții de Conturi la întocmirea conturilor 
finale ale cheltuielilor efectuate în cadrul 
mecanismului.
4. Comisia prezintă Parlamentului 
European, la solicitarea acestuia și în 
conformitate cu articolul 261 alineatul (3) 
din Regulamentul financiar, orice 
informație necesară pentru buna derulare 
a procedurii de descărcare de gestiune 
pentru exercițiul financiar în cauză.
5. Parlamentul European, hotărând 
cu majoritate calificată, acordă, înainte de 
data de 15 mai a anului N + 2, descărcare 
specială de gestiune pentru cheltuielile 
din cadrul mecanismului.
6. Procedura de descărcare de 
gestiune garantează faptul că Comisia va 
acționa în conformitate cu recomandările 
Parlamentului European înainte de a 
solicita din nou descărcarea de gestiune.

Or. en

Amendamentul 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch



AM\1214176RO.docx 161/216 PE657.421v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea Parlamentului European și a 
Consiliului și comunicarea cu privire la 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre

Informarea Parlamentului European și 
comunicarea cu privire la planurile de 
redresare și reziliență ale statelor membre

Or. en

Amendamentul 1406
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei să 
mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în 
pericol interesele sale publice.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul delegat al Comisiei, în conformitate 
cu articolul 17. Statul membru în cauză 
poate solicita Comisiei să mascheze 
informațiile sensibile sau confidențiale, a 
căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele sale publice. Pentru a asigura o 
mai mare transparență și responsabilitate, 
reprezentanții statelor membre 
responsabili cu planurile de redresare și 
reziliență, precum și instituțiile și părțile 
interesate relevante, la cererea 
Parlamentului European, se prezintă în 
fața comisiilor competente pentru a 
discuta măsurile prevăzute și care 
urmează să fie luate în temeiul 
prezentului regulament. Statele membre 
pun la dispoziția Parlamentului European 
și a Consiliului informațiile relevante, 
simultan și în orice etapă a procesului.

Or. en

Amendamentul 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureșan
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei să 
mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în 
pericol interesele sale publice.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul delegat al Comisiei, în conformitate 
cu articolul 17. Statul membru în cauză 
poate solicita Comisiei să mascheze 
informațiile sensibile sau confidențiale, a 
căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele sale publice. Într-un astfel de 
caz, Comisia se consultă cu Parlamentul 
și cu Consiliul privind modul în care 
informațiile mascate pot fi puse la 
dispoziția colegiuitorului într-o manieră 
confidențială și fără întârzieri 
nejustificate.

Or. en

Amendamentul 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei 
să mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune 
în pericol interesele sale publice.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul delegat al Comisiei, în conformitate 
cu articolul 17.

Or. en

Amendamentul 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei 
să mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune 
în pericol interesele sale publice.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, prompt, simultan 
și în condiții de egalitate, planurile de 
redresare și reziliență, astfel cum au fost 
aprobate în actul delegat al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17, precum și 
orice alte informații relevante.

Or. en

Amendamentul 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei 
să mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune 
în pericol interesele sale publice.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European, parlamentului național al 
statului în cauză și Consiliului, fără 
întârzieri nejustificate, planurile de 
redresare și reziliență, astfel cum au fost 
aprobate în actul de punere în aplicare al 
Comisiei, în conformitate cu articolul 17. 
Din respect pentru controlul democratic și 
interesele statelor membre care 
subvenționează reformele din alte state 
membre, planurile aprobate nu ar trebui 
să fie mascate.

Or. en

Amendamentul 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei să 
mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în 
pericol interesele sale publice.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European, fără întârzieri nejustificate, 
evaluarea planurilor de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei să 
mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în 
pericol interesele sale publice.

Or. en

Amendamentul 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei să 
mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în 
pericol interesele sale publice.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul delegat al Comisiei, în conformitate 
cu articolul 17. Statul membru în cauză 
poate solicita Comisiei să mascheze 
informațiile sensibile sau confidențiale, a 
căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele sale publice.

Or. en

Amendamentul 1413
Agnès Evren

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
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actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei să 
mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în 
pericol interesele sale publice.

actul delegat al Comisiei, în conformitate 
cu articolul 17. Statul membru în cauză 
poate solicita Comisiei să mascheze 
informațiile sensibile sau confidențiale, a 
căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele sale publice.

Or. fr

Amendamentul 1414
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisarii responsabili de punerea 
în aplicare a instrumentului pot fi trași la 
răspundere. În caz de neglijență gravă 
sau abuz în serviciu, în urma unui vot de 
neîncredere în Parlamentul European, 
comisarul (comisarii) responsabil 
(responsabili) își prezintă demisia 
individual. Președintele Comisiei face o 
declarație în plenul Parlamentului în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii 
pentru sprijinul financiar preconizat în 
planul de redresare și reziliență relevant, 
inclusiv prin intermediul unor activități de 
comunicare comune cu autoritățile 
naționale în cauză.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1416
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
sprijinul financiar preconizat în planul de 
redresare și reziliență relevant, inclusiv 
prin intermediul unor activități de 
comunicare comune cu autoritățile 
naționale în cauză.

2. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
sprijinul financiar preconizat în planul de 
redresare și reziliență relevant, prin 
afișarea unui semn distinctiv vizibil al 
Uniunii, precum și prin intermediul unor 
activități de comunicare comune cu 
autoritățile naționale în cauză. Comisia 
asigură vizibilitatea obligatorie 
cheltuielilor din cadrul mecanismului, 
indicând că proiectele sprijinite trebuie 
identificate clar drept „Inițiativa UE 
pentru redresare”.

Or. en

Amendamentul 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Parlamentul European verifică 
cheltuielile din cadrul mecanismului 
printr-o procedură de descărcare de 
gestiune.

Or. en

Amendamentul 1418
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
1. Comisia introduce un tablou de 
bord privind redresarea și reziliența 
(denumit în continuare „tabloul de 
bord”), care prezintă stadiul 
implementării reformelor de stimulare a 
creșterii economice convenite și al 
investițiilor durabile aferente planurilor 
de redresare și de reziliență ale fiecărui 
stat membru, precum și stadiul plății către 
statele membre a tranșelor legate de 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
obiectivelor de etapă și a țintelor.
2. Tabloul de bord cuprinde 
indicatori-cheie, precum indicatori 
sociali, economici, de mediu și de 
competitivitate, care evaluează progresele 
înregistrate de planurile de redresare și de 
reziliență în fiecare dintre cele șase 
domenii care definesc domeniul de 
aplicare al prezentului regulament.
3. Tabloul de bord indică gradul de 
îndeplinire a obiectivelor de etapă clare 
ale planurilor de redresare și reziliență și 
problemele identificate în punerea lor în 
aplicare, precum și recomandările 
Comisiei pentru a rezolva respectivele 
probleme.
4. Tabloul de bord indică 
modalitățile și calendarul pentru 
implementarea planului de redresare și de 
reziliență și pentru plata tranșelor legate 
de îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectivelor de etapă și a țintelor clare;
5. Tabloul de bord rezumă, de 
asemenea, principalele recomandări 
adresate statelor membre cu privire la 
planurile lor de redresare și reziliență.
6. Tabloul de bord servește drept 
bază pentru un schimb permanent de 
bune practici între statele membre, care se 
va concretiza printr-un dialog structurat 
organizat regulat.
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7. Tabloul de bord este actualizat 
constant și se publică pe site-ul Comisiei. 
El indică stadiul cererilor de plată, al 
plăților, al suspendărilor și al anulărilor 
contribuțiilor financiare.
8. Comisia prezintă tabloul de bord la 
o audiere organizată de comisiile 
competente ale Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Tabloul de bord privind redresarea și 

reziliența
1. Comisia introduce un tablou de 
bord privind redresarea și reziliența 
(denumit în continuare „tabloul de 
bord”), care prezintă stadiul 
implementării reformelor și investițiilor 
convenite, prin intermediul planurilor de 
redresare și reziliență ale fiecărui stat 
membru.
2. Tabloul de bord cuprinde 
indicatori-cheie, de exemplu indicatori 
sociali, economici și de mediu, care 
evaluează progresele înregistrate de 
planurile de redresare și de reziliență în 
fiecare dintre cele șase domenii care 
definesc domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, precum și un 
rezumat al procesului de monitorizare a 
respectării ponderilor minime ale 
cheltuielilor pentru climă și alte obiective 
de mediu.
3. Tabloul de bord indică gradul de 
îndeplinire a obiectivelor de etapă 
relevante ale planurilor de redresare și 
reziliență și problemele identificate la 



AM\1214176RO.docx 169/216 PE657.421v02-00

RO

implementarea lor, precum și 
recomandările Comisiei pentru a rezolva 
respectivele probleme.
4. Tabloul de bord rezumă, de 
asemenea, principalele recomandări 
adresate statelor membre cu privire la 
planurile lor de redresare și reziliență.
5. Tabloul de bord servește drept 
bază pentru un schimb permanent de 
bune practici între statele membre, care se 
va concretiza printr-un dialog structurat 
organizat regulat.
6. Tabloul de bord este actualizat 
constant și se publică pe site-ul Comisiei. 
El indică stadiul cererilor de plată, al 
plăților, al suspendărilor și al anulărilor 
contribuțiilor financiare.
7. Comisia prezintă tabloul de bord la 
audierile organizate de comisiile 
competente ale Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Tabloul de bord privind redresarea și 

reziliența
1. Comisia introduce un tablou de 
bord privind redresarea și reziliența 
aliniat perfect cu tablourile de bord social 
și macroeconomic, care prezintă stadiul 
implementării reformelor convenite, cu 
ajutorul planurilor de redresare și 
reziliență ale fiecărui stat membru.
2. Tabloul de bord include indicatori-
cheie, aliniați cu indicatorii tablourilor de 
bord social și macroeconomic, de exemplu 
indicatori sociali, economici și de mediu, 
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care evaluează progresele înregistrate de 
planurile de redresare și de reziliență în 
fiecare dintre cele șase domenii care 
definesc domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.
3. Tabloul de bord va indica gradul 
de îndeplinire a obiectivelor de etapă 
relevante ale planurilor de redresare și 
reziliență și problemele identificate la 
implementarea lor, precum și 
recomandările Comisiei pentru a rezolva 
respectivele probleme.
4. Tabloul de bord va prezenta pe 
scurt, de asemenea, principalele 
recomandări adresate statelor membre 
pentru planurile lor de redresare și de 
reziliență și fixează, de asemenea, 
obiective sociale pe termen mediu pentru 
fiecare stat membru.
5. Tabloul de bord va servi drept bază 
pentru un schimb permanent de bune 
practici între statele membre, care se va 
concretiza printr-un dialog structurat 
organizat regulat.
6. Tabloul de bord va fi actualizat 
permanent și va fi publicat pe site-ul 
Comisiei. El va indica stadiul cererilor de 
plată, al plăților, al suspendărilor și al 
anulărilor contribuțiilor financiare.
7. Comisia va prezenta tabloul de 
bord la o audiere organizată de comisia 
competentă a Parlamentului.

Or. en

Amendamentul 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Tabloul de bord privind redresarea și 

reziliența
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1. Comisia introduce un tablou de 
bord privind redresarea și reziliența 
(denumit în continuare „tabloul de 
bord”), care prezintă stadiul 
implementării reformelor de stimulare a 
creșterii economice convenite și al 
investițiilor durabile aferente planurilor 
de redresare și de reziliență ale fiecărui 
stat membru, precum și stadiul plății către 
statele membre a tranșelor legate de 
îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectivelor de etapă și a țintelor.
2. Tabloul de bord cuprinde 
indicatori-cheie, precum indicatori 
sociali, economici, de mediu și de 
competitivitate, care evaluează progresele 
înregistrate de planurile de redresare și de 
reziliență în fiecare dintre cele șase 
domenii care definesc domeniul de 
aplicare al prezentului regulament.
3. Tabloul de bord indică gradul de 
îndeplinire a obiectivelor de etapă clare 
ale planurilor de redresare și reziliență și 
problemele identificate în punerea lor în 
aplicare, precum și recomandările 
Comisiei pentru a rezolva respectivele 
probleme.
4. Tabloul de bord indică 
modalitățile și calendarul pentru 
implementarea planului de redresare și de 
reziliență și pentru plata tranșelor 
cuvenite pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectivelor de etapă și 
a țintelor clare.

Or. en

Amendamentul 1422
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Procedura de descărcare de gestiune

Parlamentul European verifică 
cheltuielile din cadrul mecanismului 
printr-o procedură de descărcare de 
gestiune.

Or. en

Amendamentul 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Procedura de descărcare de gestiune

Parlamentul European verifică 
cheltuielile din cadrul mecanismului 
printr-o procedură de descărcare de 
gestiune.

Or. en

Amendamentul 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Procedura de descărcare de gestiune

Parlamentul European verifică 
cheltuielile din cadrul mecanismului 
printr-o procedură de descărcare de 
gestiune.

Or. en
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Amendamentul 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre în cauză, într-o 
măsură direct proporțională cu 
responsabilitățile lor, încurajează sinergiile 
și asigură o coordonare eficace între 
instrumentele instituite de prezentul 
regulament și alte programe și instrumente 
ale Uniunii și, în special, cu măsurile 
finanțate din fondurile Uniunii. În scopul 
menționat, acestea:

Comisia și statele membre în cauză, într-o 
măsură direct proporțională cu 
responsabilitățile lor, încurajează sinergiile 
și asigură o coordonare eficace între 
instrumentele instituite de prezentul 
regulament și alte programe și instrumente 
ale Uniunii și, în special, cu Instrumentul 
de sprijin tehnic și cu măsurile finanțate 
din fondurile Uniunii. În scopul menționat, 
acestea:

Or. en

Amendamentul 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre în cauză, într-o 
măsură direct proporțională cu 
responsabilitățile lor, încurajează sinergiile 
și asigură o coordonare eficace între 
instrumentele instituite de prezentul 
regulament și alte programe și instrumente 
ale Uniunii și, în special, cu măsurile 
finanțate din fondurile Uniunii. În scopul 
menționat, acestea:

Comisia și statele membre în cauză, într-o 
măsură direct proporțională cu 
responsabilitățile lor, încurajează sinergiile 
și asigură o coordonare eficace între 
mecanismul creat de prezentul regulament 
și alte programe și instrumente ale Uniunii 
și, în special, cu măsurile finanțate din 
fondurile Uniunii. În scopul menționat, 
acestea:

Or. en

Amendamentul 1427
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) asigură complementaritatea, 
sinergia, coerența și consecvența între 
diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, 
de la nivel național și, dacă este cazul, de la 
nivel regional, în special în ceea ce privește 
măsurile finanțate din fondurile Uniunii, 
atât în faza de planificare, cât și în timpul 
punerii în aplicare, încercând să obțină o 
distribuție sectorială sau geografică 
echilibrată la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național 
și, dacă este cazul, la nivel regional pentru 
a îndeplini obiectivele instrumentelor 
instituite de prezentul regulament.

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare, controlul și supravegherea la 
nivelul Uniunii, la nivel național și, dacă 
este cazul, la nivel regional pentru a 
îndeplini obiectivele instrumentelor 
instituite de prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1429
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asigură publicitatea 
oportunităților de finanțare pentru 
sectorul privat;

Or. en
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Amendamentul 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Tabloul de bord privind redresarea și 

reziliența
1. Comisia completează actualul 
tablou de bord privind redresarea și 
reziliența (denumit în continuare „tabloul 
de bord”), cu indicatori inspirați din 
obiectivele de dezvoltare durabilă, pentru 
a monitoriza stadiul de implementare a 
reformelor și investițiilor convenite, cu 
ajutorul planurilor de redresare și 
reziliență ale fiecărui stat membru.
2. Tabloul de bord afișează 
progresele înregistrate de planurile de 
redresare și de reziliență în fiecare dintre 
cele șase domenii care definesc domeniul 
de aplicare al prezentului regulament. 
3. Tabloul de bord indică gradul de 
îndeplinire a obiectivelor de etapă 
relevante ale planurilor de redresare și 
reziliență și problemele identificate la 
implementarea lor, precum și 
recomandările Comisiei pentru a rezolva 
respectivele probleme. 
4. Tabloul de bord prezintă, de 
asemenea, pe scurt principalele 
recomandări adresate statelor membre cu 
privire la planurile lor de redresare și 
reziliență. 
5. Tabloul de bord servește drept 
bază pentru un schimb permanent de 
bune practici între statele membre, care se 
va concretiza printr-un dialog structurat 
organizat regulat. 
6. Tabloul de bord este actualizat 
constant și se publică pe site-ul Comisiei. 
El indică stadiul cererilor de plată, al 
plăților, al suspendărilor și al anulărilor 
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contribuțiilor financiare. 
7. Comisia prezintă tabloul de bord la 
o audiere organizată de comisiile 
competente ale Parlamentului European. 
8. La stabilirea tabelului de bord, 
Comisia ar trebui să se bazeze cât mai 
mult posibil pe grafice de situație bazate 
pe mai mulți indicatori de monitorizare a 
dimensiunii sociale și economice a 
rezilienței și grafice de situație de 
monitorizare a dimensiunii ecologice și 
digitale a rezilienței, așa cum figurează în 
anexa la raportul său strategic de 
previziune din 2020 „Reprezentarea 
grafică a tranziției spre o Europă mai 
rezilientă”. 

Or. en

Amendamentul 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a mecanismului și măsoară gradul 
de îndeplinire a obiectivelor stabilite la 
articolul 4. Indicatorii care trebuie utilizați 
pentru raportarea cu privire la progresele 
înregistrate de mecanism în direcția 
îndeplinirii obiectivului general și a 
obiectivului specific și în vederea 
monitorizării și a evaluării mecanismului în 
raport cu îndeplinirea acestor obiective 
sunt stabiliți în anexa III. Monitorizarea 
punerii în aplicare este orientată către 
activitățile desfășurate în cadrul 
mecanismului și este proporțională cu 
aceste activități.

1. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a mecanismului și măsoară gradul 
de îndeplinire a obiectivelor stabilite la 
articolul 4. Indicatorii care trebuie utilizați 
pentru raportarea cu privire la progresele 
înregistrate de mecanism în direcția 
îndeplinirii obiectivului general și a 
obiectivului specific și în vederea 
monitorizării și a evaluării mecanismului în 
raport cu îndeplinirea acestor obiective 
sunt stabiliți în anexa III. Monitorizarea 
punerii în aplicare este orientată către 
activitățile desfășurate în cadrul 
mecanismului și este proporțională cu 
aceste activități. Comisia ar trebui să 
prezinte un set de indicatori de realizare și 
de performanță care să reflecte clar 
obiectivele prevăzute la articolul 4.

Or. en



AM\1214176RO.docx 177/216 PE657.421v02-00

RO

Amendamentul 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a mecanismului și măsoară gradul 
de îndeplinire a obiectivelor stabilite la 
articolul 4. Indicatorii care trebuie utilizați 
pentru raportarea cu privire la progresele 
înregistrate de mecanism în direcția 
îndeplinirii obiectivului general și a 
obiectivului specific și în vederea 
monitorizării și a evaluării mecanismului în 
raport cu îndeplinirea acestor obiective 
sunt stabiliți în anexa III. Monitorizarea 
punerii în aplicare este orientată către 
activitățile desfășurate în cadrul 
mecanismului și este proporțională cu 
aceste activități.

1. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a mecanismului și măsoară gradul 
de îndeplinire a obiectivelor și cerințelor 
stabilite la articolele 4 și 4a, precum și 
conformitatea cu alocarea către domeniile 
prioritare pentru politicile europene 
prevăzute la articolul 14. Indicatorii care 
trebuie utilizați pentru raportarea cu privire 
la progresele înregistrate de mecanism în 
direcția îndeplinirii obiectivului general și 
a obiectivului specific și în vederea 
monitorizării și a evaluării mecanismului în 
raport cu îndeplinirea acestor obiective 
sunt stabiliți în anexa III. Monitorizarea 
punerii în aplicare este proporțională cu 
activitățile desfășurate în cadrul 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ștefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În acest scop, statele membre:
a) urmăresc, colectează și stochează 
informații despre beneficiarii fondurilor 
distribuite în cadrul acestui mecanism;
b) transmit Comisiei informațiile necesare 
pentru a evalua cererile de plată în 
conformitate cu articolul 19, inclusiv 
rapoartele de audit, datele despre 
beneficiarii finali ai proiectelor sau 
investițiilor, situațiile financiare, 
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evaluările impactului și orice alte 
informații relevante. În ce privește 
proiectele de investiții, statele membre 
anexează un raport realizat de un grup 
independent de experți care evaluează 
eficiența, eficacitatea, caracterul oportun 
și adecvat al fiecărui proiect în raport cu 
planul de redresare și reziliență 
corespunzător;
c) însoțesc fiecare cerere de plată cu o 
declarație solemnă semnată de autoritatea 
națională competentă care confirmă 
punerea efectivă în aplicare în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare și cu asigurarea conformității 
cu normele în domeniu ale UE, în special 
cele cu privire la evitarea conflictelor de 
interese, prevenirea fraudei și evitarea 
corupției și a dublei finanțări;
d) le impun tuturor destinatarilor finali ai 
fondurilor din cadrul instrumentului 
obligația de a acorda Comisiei, OLAF, 
EPPO și Curții de Conturi drepturile 
necesare pentru a efectua anchete, 
inclusiv controale și inspecții la fața 
locului, în conformitate cu articolul 129 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046.

Or. en

Amendamentul 1434
Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. 
Aceste vor fi puse, fără întârzieri 
nejustificate, la dispoziția Parlamentului 
European și Consiliului, și a oricărei alte 
autorități cu competențe în procesul de 
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monitorizare, de exemplu Curtea 
Europeană de Conturi. În acest scop, 
destinatarilor finanțării din partea Uniunii 
li se impun cerințe de raportare 
proporționale.

Or. en

Amendamentul 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele 
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

2. Sistemul de raportare a 
performanței oferă garanția că datele 
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp și 
sunt defalcate pe gen și nivel de venituri. 
În acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

Or. en

Amendamentul 1436
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele 
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

2. Sistemul de raportare a 
performanței oferă garanția că datele 
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, fiabil, independent, cu 
eficacitate și la timp, și se publică. În acest 
scop, destinatarilor finanțării din partea 
Uniunii li se impun cerințe de raportare 
proporționale.

Or. en
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Amendamentul 1437
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele 
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

2. Sistemul de raportare a 
performanței oferă garanția că datele 
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt 
comparabile, defalcate pe gen și colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

Or. en

Amendamentul 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, beneficiarilor finali ai 
finanțării din partea Uniunii li se impun 
cerințe de raportare proporționale.

Or. en

Amendamentul 1439
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Parlamentul European are dreptul 
să verifice în amănunt deciziile Comisiei 
privind cheltuielile. Comisia oferă acces 
total organismului competent al 
Parlamentului European și deputaților săi 
și informează trimestrial Parlamentul 
European cu privire la: situația planurilor 
aprobate, modificările aprobate ale 
acestor planuri, cererile de plată depuse, 
deciziile de plată luate, suspendarea 
plăților, anularea plăților și recuperarea 
fondurilor. Comisia prezintă trimestrial o 
sinteză a acestor informații la o audiere 
organizată de comisiile competente ale 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 1440
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre și destinatarii 
fondurilor Uniunii furnizează informațiile 
necesare pentru a permite urmărirea 
investițiilor care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii privind clima și 
mediul, pe baza instrucțiunilor pe care 
urmează să le comunice Comisia și în 
concordanță cu orientările elaborate 
pentru alte programe ale Uniunii. 
Comisia prezintă anual aceste informații 
în contextul proiectului de buget anual.

Or. en

Amendamentul 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia informează semestrial 
Parlamentul European transmițând o 
listă cu măsurile și proiectele de investiții 
sprijinite de mecanism menționate la 
articolul 14 alineatul (1b), indicând și 
beneficiarii finali ai fondurilor alocate 
prin intermediul mecanismului.

Or. en

Amendamentul 1442
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Parlamentul European 
organizează delegații în statele membre 
pentru a exercita controlul democratic 
asupra reformelor structurale de 
consolidare a creșterii economice și a 
investițiilor durabile.

Or. en

Amendamentul 1443
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Comisia informează trimestrial 
Parlamentul European creând o bază de 
date deschisă, publică, cu beneficiarii 
finali ai fondurilor alocate prin 
intermediul mecanismului. Informațiile 
sensibile sau confidențiale sunt puse la 
dispoziția eurodeputaților în condiții de 
strictă confidențialitate convenită 
prealabil.

Or. en
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Amendamentul 1444
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Monitorizarea ex-post a proiectelor 

finalizate
Pentru o utilizare eficientă a resurselor și 
durabilitatea proiectelor finalizate cu 
ajutorul mecanismului, Comisia stabilește 
un cadru de monitorizare eficient pentru 
proiectele finalizate.

Or. en

Amendamentul 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul anual Obligațiile de raportare ale Comisiei
Or. en

Amendamentul 1446
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul anual Raportare și audieri
Or. en

Amendamentul 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul anual Raportul semestrial
Or. en

Amendamentul 1448
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual 
privind punerea în aplicare a mecanismului 
instituit de prezentul regulament și 
progresele înregistrate, în conformitate cu 
taxonomia UE.

Or. en

Amendamentul 1449
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport public 
semestrial cu privire la punerea în aplicare 
a mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
semestrial cu privire la punerea în aplicare 
a mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
trimestrial cu privire la punerea în aplicare 
a mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1452
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
trimestrial cu privire la punerea în aplicare 
a mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
semestrial cu privire la punerea în aplicare 
a mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1454
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte 
trimestriale cu privire la punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1455
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Rapoartele trimestriale conțin 
informații detaliate privind numărul 
planurilor de recuperare și reziliență 
aprobate și în curs de aprobare, progresele 
înregistrate de planurile statelor membre 
în cauză în cadrul mecanismului, stadiul 
punerii în aplicare a țintelor și a 
obiectivelor de etapă pentru fiecare stat 
membru, sumele angajate și plătite 
fiecărui stat membru și în total, cererile de 
plată depuse, deciziile de plată adoptate, 
suspendarea sau anularea plăților, 
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recuperarea fondurilor, beneficiarii 
fondurilor și toate celelalte informații 
relevante care asigură transparență și 
răspundere deplină.

Or. en

Amendamentul 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul semestrial include 
informații privind progresele înregistrate 
de planurile de redresare și de reziliență 
ale statelor membre în cauză în cadrul 
mecanismului, mai ales cu referire la 
punerea în aplicare a măsurilor de 
investiții și de reformă în domeniile 
prioritare ale politicilor europene 
menționate la articolul 3.

Or. en

Amendamentul 1457
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului de planurile de 
redresare și reziliență ale statelor membre 
în cauză și la respectarea principiului „a 
nu aduce prejudicii semnificative”.

Or. en

Amendamentul 1458
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului de planurile de 
redresare și reziliență ale statelor membre 
în cauză și la impactul acestora asupra 
egalității de gen.

Or. en

Amendamentul 1459
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul semestrial include 
informații referitoare la progresele 
înregistrate în cadrul mecanismului de 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului de planurile de 
redresare și reziliență ale statelor membre 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului de planurile de 
redresare și reziliență ale statelor membre 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 1462
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului de planurile de 
redresare și reziliență ale statelor membre 
în cauză.

Or. en

Amendamentul 1463
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul anual include, de 
asemenea, următoarele informații:

3. Raportul semestrial include, de 
asemenea, următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1464
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul anual include, de 
asemenea, următoarele informații:

3. Raportul trimestrial include, de 
asemenea, următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul anual include, de 
asemenea, următoarele informații:

3. Raportul include, de asemenea, 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul anual include, de 
asemenea, următoarele informații:

3. Raportul include, de asemenea, 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1467
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul anual include, de 
asemenea, următoarele informații:

3. Raportul include, de asemenea, 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureșan
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare, și

(a) cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare și pe 
stat membru, și

Or. en

Amendamentul 1469
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare, și

(a) cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în trimestrul 
precedent, defalcat pe linii bugetare, și

Or. en

Amendamentul 1470
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuția sumelor colectate prin 
intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului.

(b) contribuția sumelor colectate prin 
intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului, în special 
tranziția sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 1471
Monika Hohlmeier
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o secțiune pentru fiecare stat 
membru, detaliind modul în care este 
respectat principiul bunei gestiuni 
financiare în conformitate cu articolul 61 
din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informații detaliate despre 
progresele înregistrate în realizarea 
obiectivelor de etapă ale planurilor de 
redresare și reziliență, precum și despre 
complementaritatea planurilor cu 
programele existente ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o secțiune pentru fiecare stat 
membru, detaliind modul în care este 
respectat principiul bunei gestiuni 
financiare în conformitate cu articolul 61 
din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 1474
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o secțiune pentru fiecare stat 
membru, detaliind modul în care este 
respectat principiul bunei gestiuni 
financiare în conformitate cu articolul 61 
din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) partea din mecanism care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
climatice și de mediu ale Uniunii, 
aplicând, după caz, criteriile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) o sinteză a tuturor obiectivelor de 
etapă realizate și încă neatinse, per stat 
membru și plan național.

Or. en

Amendamentul 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) lista beneficiarilor finali ai 
fondurilor din cadrul mecanismului.

Or. en

Amendamentul 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) informații detaliate despre 
implementarea mecanismului în statele 
membre, inclusiv informații despre 
sumele angajate și plătite statelor 
membre, stadiul îndeplinirii obiectivelor 
de etapă convenite, precum și toate 
informațiile relevante pentru a asigura 
transparență și informare deplină cu 
privire la mecanism.

Or. en

Amendamentul 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În scopul raportării privind 
activitățile prevăzute la alineatul (2), 
Comisia poate utiliza conținutul 
documentelor relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului 
european, după caz.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În scopul raportării privind 
activitățile prevăzute la alineatul (2), 
Comisia poate utiliza conținutul 
documentelor relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului 
european, după caz.

eliminat

Or. en

Justificare

Din motive de transparență, raportarea Comisiei despre RFR ar trebui decuplată de 
comunicarea periodică despre semestrul european.

Amendamentul 1481
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 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În scopul raportării privind 
activitățile prevăzute la alineatul (2), 
Comisia poate utiliza conținutul 
documentelor relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
după caz.

4. În scopul raportării activităților 
prevăzute la alineatul (2), Comisia poate 
utiliza documentele relevante adoptate 
oficial de Comisie în cadrul ultimului 
semestru european, după caz, precum și 
cea mai recentă recomandare a 
Consiliului despre politica economică a 
zonei euro pentru statele membre a căror 
monedă este euro.

Or. en

Amendamentul 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În scopul raportării privind 
activitățile prevăzute la alineatul (2), 
Comisia poate utiliza conținutul 
documentelor relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european, 
după caz.

4. În scopul raportării activităților 
prevăzute la alineatul (2), Comisia poate 
utiliza, după caz, documentele relevante 
din cadrul semestrului european, ca de 
pildă programele naționale de reformă.

Or. en

Amendamentul 1483
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În scopul raportării privind 
activitățile prevăzute la alineatul (2), 
Comisia poate utiliza conținutul 
documentelor relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
după caz.

4. În scopul raportării activităților 
prevăzute la alineatul (2), Comisia poate 
utiliza, după caz, toate documentele 
relevante adoptate oficial de Comisie.

Or. en

Amendamentul 1484
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Raportul anual este transmis 
Parlamentului European și Consiliului ca 
parte a rapoartelor integrate de gestiune 
financiară, fiind supus procedurii de 
descărcare de gestiune într-un capitol 
separat din raportul Comisiei privind 
descărcarea de gestiune.

Or. en
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Amendamentul 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Raportul anual este transmis 
Parlamentului European și Consiliului 
European ca parte a rapoartelor integrate 
de gestiune financiară, fiind supus 
procedurii speciale de descărcare de 
gestiune a mecanismului.

Or. en

Amendamentul 1486
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Raportul este transmis 
Parlamentului European și Consiliului 
European ca parte a rapoartelor integrate 
de gestiune financiară, fiind supus 
procedurii speciale de descărcare de 
gestiune a mecanismului.

Or. en

Amendamentul 1487
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La cererea Parlamentului 
European, Comisia participă trimestrial la 
audierile în fața Parlamentului European 
pentru a raporta activitățile și informațiile 
menționate la alineatele (2) și (3).

Or. en
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Amendamentul 1488
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă a 
punerii sale în aplicare și un raport de 
evaluare ex-post independentă sensibil la 
dimensiunea de gen, în termen de cel mult 
trei ani de la sfârșitul anului 2027.

Or. en

Amendamentul 1489
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

1. Până la 1 ianuarie 2024, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă a 
punerii în aplicare a regulamentului și un 
raport de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

Or. en

Justificare

Este important ca actualul Parlament să poată examina raportul de evaluare provizoriu
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Amendamentul 1490
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

1. La doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor un raport de 
evaluare independentă a punerii sale în 
aplicare și un raport de evaluare ex-post 
independentă, în termen de cel mult trei ani 
de la sfârșitul anului 2024.

Or. en

Amendamentul 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă a 
punerii sale în aplicare și un raport de 
evaluare ex-post independentă, în termen 
de cel mult doi ani de la sfârșitul anului 
2027.

Or. en

Amendamentul 1492
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă a 
punerii sale în aplicare și un raport de 
evaluare ex-post independentă, în termen 
de cel mult un an de la sfârșitul anului 
2027.

Or. en

Amendamentul 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele, eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană. De 
asemenea, raportul examinează dacă toate 
obiectivele și acțiunile sunt în continuare 
relevante.

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, gradul de îndeplinire a 
obiectivelor, eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană și caracterul 
adecvat al dispozițiilor de condiționalitate, 
și evaluează hazardul moral. De 
asemenea, raportul examinează dacă toate 
obiectivele și acțiunile sunt în continuare 
relevante.

Or. en

Amendamentul 1494
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele, eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană. De 

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele, eficiența utilizării resurselor, 
valoarea adăugată europeană și efectele 
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asemenea, raportul examinează dacă toate 
obiectivele și acțiunile sunt în continuare 
relevante.

integrării perspectivei de gen. De 
asemenea, raportul examinează dacă toate 
obiectivele și acțiunile sunt în continuare 
relevante.

Or. en

Amendamentul 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Evaluarea este însoțită, după caz, 
de o propunere de modificare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a instrumentelor 
instituite de prezentul regulament și 
include informații privind impactul 
acestora pe termen lung.

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a mecanismului 
instituit de prezentul regulament și include 
informații cu privire la impactul său pe 
termen lung, vizând în special realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de climă, 
mediu și gen, precum și o mai bună 
respectare a principiilor Pilonului 
european al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 1497
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a instrumentelor 
instituite de prezentul regulament și 
include informații privind impactul 
acestora pe termen lung.

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a instrumentelor 
instituite de prezentul regulament și 
include informații privind impactul 
acestora pe termen lung, inclusiv asupra 
egalității de gen.

Or. en

Amendamentul 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolele 4a, 9, 17 
și 19 i se conferă Comisiei până la 31 
decembrie 2027.
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 9, la articolul 17 și 
la articolul 19 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
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2016 privind o mai bună legiferare.
5. Comisia adoptă actele delegate 
menționate la alineatul (2) până la 31 
decembrie 2020, cu scopul de a asigura 
aplicarea acestuia la 1 iulie 2021. De 
îndată ce adoptă un act delegat, Comisia 
îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 9, al articolului 17 și al 
articolului 19 intră în vigoare în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de trei luni de la notificarea sa 
către Parlamentul European și Consiliu 
sau dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât 
și Consiliul, au informat Comisia că nu 
vor formula obiecții. Respectivul termen 
se prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1499
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 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 4, la 
articolul 14 și la articolul 19 se conferă 
Comisiei până la 31 decembrie 2027.
3. Delegarea de competențe 
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menționată la articolul 4, la articolul 14 și 
la articolul 19 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4, al articolului 14 și al 
articolului 19 intră în vigoare în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de două luni de la notificarea sa 
către Parlamentul European și Consiliu 
sau dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât 
și Consiliul, au informat Comisia că nu 
vor formula obiecții. Termenul respectiv 
se prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Controlul bugetar
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1. Până la data de 1 martie după 
încheierea fiecărui exercițiu financiar, 
contabilul Comisiei transmite Curții de 
Conturi Europene situația conturilor 
provizorii ale mecanismului, precum și 
raportul privind gestiunea bugetară și 
financiară pentru exercițiul financiar 
respectiv. De asemenea, contabilul 
Comisiei trimite Parlamentului European 
și Consiliului raportul privind gestiunea 
financiară și bugetară, până la data de 
31 martie a anului următor.
2. După primirea observațiilor 
formulate de Curtea de Conturi 
Europeană cu privire la conturile 
provizorii ale autorității în conformitate 
cu articolele 245 și 246 din Regulamentul 
financiar, Comisia elaborează situația 
conturilor finale ale autorității și o trimite 
spre avizare consiliului de administrație.
3. Comisia prezintă Parlamentului 
European, la solicitarea acestuia și în 
conformitate cu articolul 261 alineatul (3) 
din regulamentul financiar, orice 
informație necesară pentru buna derulare 
a procedurii de descărcare de gestiune 
pentru exercițiul financiar în cauză.
4. La recomandarea Consiliului care 
hotărăște cu majoritate calificată, până la 
data de 15 mai a anului N + 2, 
Parlamentul European aprobă 
descărcarea de gestiune a Autorității 
pentru execuția bugetului pentru anul 
financiar N, care cuprinde veniturile din 
bugetul general al Uniunii Europene și de 
la autoritățile competente.
5. Situațiile financiare finale se 
publică.

Or. en

Justificare

Volumul resurselor alocate de FRR justifică o procedură periodică de descărcare de 
gestiune.
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Amendamentul 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolele 16a, 17, 
17a și 18 se conferă Comisiei până la 31 
decembrie 2027.
3. Parlamentul European sau 
Consiliul poate revoca în orice moment 
delegarea de competențe menționată la 
articolele 16a, 17, 17a și 18.
4. O decizie de revocare a delegării 
de competențe pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 16a, 17, 17a și 18 intră în 
vigoare dacă nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu formulează obiecții în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecții.

Or. en

Amendamentul 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25b
Protejarea intereselor financiare ale 

Uniunii
1. Fără a afecta dispozițiile 
articolului 19, Comisia ia măsurile care se 
impun pentru ca, atunci când sunt 
implementate activitățile finanțate în 
temeiul prezentului regulament, interesele 
financiare ale Uniunii să fie protejate 
prin aplicarea de măsuri preventive 
împotriva fraudei, corupției și oricăror 
altor activități ilegale, prin controale 
eficace și, dacă se descoperă nereguli, 
prin recuperarea sumelor plătite în mod 
necuvenit și, dacă este cazul, prin 
aplicarea de sancțiuni administrative și 
financiare eficace, proporționale și cu 
efect de descurajare.
2. Comisia sau reprezentanții săi și 
Curtea de Conturi au competența de a 
efectua audituri pe baza documentelor și 
a inspecțiilor la fața locului, la toți 
beneficiarii, contractanții și 
subcontractanții care au primit fonduri 
din partea Uniunii. Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua 
controale și inspecții la fața locului la 
operatorii economici care beneficiază 
direct sau indirect de o astfel de finanțare, 
în conformitate cu procedurile prevăzute 
în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului, cu scopul de a 
stabili dacă s-a comis vreo fraudă, vreun 
act de corupție sau orice altă activitate 
ilegală care aduce atingere intereselor 
financiare ale Uniunii în legătură cu un 
acord de grant sau cu o decizie de 
acordare a unui grant sau în legătură cu 
un contract de finanțare din partea 
Uniunii. Fără a se aduce atingere 
primelor două paragrafe, acordurile de 
cooperare cu țări terțe și cu organizații 
internaționale, precum și acordurile de 
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grant, deciziile de acordare de granturi și 
contractele rezultate din punerea în 
aplicare a prezentului regulament 
împuternicesc în mod expres Comisia, 
Curtea de Conturi și OLAF să efectueze 
astfel de audituri, controale și inspecții la 
fața locului.
3. Beneficiarii de fonduri din partea 
Uniunii păstrează la dispoziția Comisiei, 
timp de cinci ani după efectuarea ultimei 
plăți relative la un proiect dat, toate 
documentele justificative privind 
cheltuielile aferente proiectului respectiv.

Or. en

Amendamentul 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 25 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25c
Auditul Curții de Conturi

1. Curtea de Conturi efectuează 
auditul extern al activităților desfășurate 
în temeiul prezentului regulament, în 
conformitate cu articolul 287 din TFUE.
2. În sensul alineatului (1) din 
prezentul articol, Curții de Conturi i se 
acordă, la solicitarea sa și conform 
articolului 287 alineatul (3) din TFUE, 
acces total la orice document sau 
informație necesare pentru a-și îndeplini 
sarcina.”.

Or. en

Amendamentul 1504
Siegfried Mureșan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, în 
special atunci când fac publicitate 
acțiunilor și rezultatelor acestora, furnizând 
informații coerente, concrete și 
proporționale adresate unor grupuri-țintă 
diverse, inclusiv mass-mediei și publicului 
larg.

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, 
prin afișarea unui semn distinctiv vizibil 
al Uniunii, în special atunci când fac 
publicitate acțiunilor și rezultatelor 
acestora, furnizând informații coerente, 
concrete și proporționale adresate unor 
grupuri-țintă diverse, inclusiv mass-mediei 
și publicului larg. Destinatarii asigură 
vizibilitatea obligatorie a cheltuielilor din 
cadrul mecanismului, identificând clar 
proiectele sprijinite drept „Inițiativa UE 
pentru redresare”.

Or. en

Amendamentul 1505
Nicolae Ștefănuță

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, în 
special atunci când fac publicitate 
acțiunilor și rezultatelor acestora, furnizând 
informații coerente, concrete și 
proporționale adresate unor grupuri-țintă 
diverse, inclusiv mass-mediei și publicului 
larg.

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, în 
special atunci când fac publicitate 
acțiunilor și rezultatelor acestora, furnizând 
informații coerente, concrete și 
proporționale unor grupuri-țintă diverse, 
precum mass-media, rețelele de 
comunicare socială și publicul larg.

Or. en

Amendamentul 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Destinatarii finanțării din partea 1. Destinatarii finanțării din partea 
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Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, 
în special atunci când fac publicitate 
acțiunilor și rezultatelor acestora, furnizând 
informații coerente, concrete și 
proporționale adresate unor grupuri-țintă 
diverse, inclusiv mass-mediei și publicului 
larg.

Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării Uniunii, în special 
atunci când fac publicitate acțiunilor și 
rezultatelor acestora, furnizând informații 
coerente, concrete și proporționale 
adresate, fără discriminare, publicului 
larg, inclusiv prin intermediul mass-
mediei.

Or. en

Amendamentul 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare privind 
instrumentele instituite de prezentul 
regulament, precum și acțiunile și 
rezultatele acestora. Resursele financiare 
alocate instrumentelor instituite de 
prezentul regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea au legătură cu obiectivele 
prevăzute la articolul 4.

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare privind 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament, precum și acțiunile și 
rezultatele acestuia. Resursele financiare 
alocate mecanismului instituit de 
prezentul regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea au legătură cu obiectivele 
prevăzute la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Când promovează acțiunile și 
rezultatele acestora, destinatarii finanțării 
din partea Uniunii implică deputații în 
Parlamentul European din regiunea lor.

Or. en
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Amendamentul 1509
Siegfried Mureșan, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolele 9 și 17 se 
conferă Comisiei până la 
31 decembrie 2027.
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolele 9 și 17 poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.
4. Înainte de a adopta un act delegat, 
Comisia se consultă cu experții desemnați 
de fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 9 sau 17 intră în vigoare dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu a ridicat obiecții în termen de trei luni 
de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau 
dacă, înainte de expirarea termenului 
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respectiv, ambele instituții au informat 
Comisia că nu vor formula obiecții. 
Respectivul termen se prelungește cu trei 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Exercitarea delegării de competențe

1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 14 se 
conferă Comisiei până la 31 decembrie 
2028.
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 14 poate fi 
revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere actelor delegate 
care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de a adopta un act delegat, 
Comisia se consultă cu experții desemnați 
de fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
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Or. en

Amendamentul 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Articolele 107, 108 și 109 din TFUE nu se 
aplică în cazul finanțării resurselor 
prevăzute la articolul 5.

Or. en

Amendamentul 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26b
În sensul prezentului regulament, atunci 
când se aplică normele privind ajutoarele 
de stat, ratele maxime ale intensității 
ajutoarelor pentru investiții realizate de 
IMM-uri și de întreprinderile mari 
prevăzute la Regulamentul (UE) 
nr. 702/2014 și în Orientările Uniunii 
Europene privind ajutoarele de stat în 
sectoarele agricol și forestier și în zonele 
rurale pentru perioada 2014-2020 pot fi 
majorate cu 20 %, cu condiția ca volumul 
maxim al ajutoarelor combinate să nu 
depășească 90 %.

Or. en

Amendamentul 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un 
comitet. Acest comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un 
comitet. Acest comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un 
comitet. Acest comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureșan

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un 
comitet. Acest comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este asistată de un 
comitet. Acest comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 

eliminat
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182/2011.
Or. en

Amendamentul 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. en


