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Amendamentul 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta anexă stabilește metodologia de 
calcul a contribuției financiare maxime 
disponibile pentru fiecare stat membru. 
Metodologia ține seama de următoarele 
elemente:

Prezenta anexă stabilește metodologia de 
calcul a contribuției financiare maxime 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
conformitate cu articolul 10. Metodologia 
ține seama de următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 1520
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– rata medie a șomajului în ultimii 5 
ani (2015-2019), comparativ cu media 
UE.

– modificarea ratei medii a 
șomajului observată în 2020, în 
comparație cu modificarea ratei medii a 
șomajului la nivelul UE în 2020.

Or. en

Amendamentul 1521
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- pierderea din PIB-ul real 
observată în 2020 și pierderea cumulată 
din PIB-ul real observată în perioada 
2020-2021.

Or. en
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Amendamentul 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- scăderea cumulată din PIB-ul real 
în perioada 2020-2021, și anume 
modificarea PIB-ului real până în 2021, 
în comparație cu 2019.

Or. en

Amendamentul 1523
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamentul și progresul către o 
tranziție durabilă, în conformitate cu 
taxonomia UE.

Or. en

Amendamentul 1524
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară maximă a unui 
stat membru în cadrul mecanismului 
(CFMi) este definită după cum urmează:

eliminat

𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

unde:
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SF (sprijin financiar) reprezintă pachetul 
financiar disponibil în cadrul 
mecanismului, astfel cum se menționează 
la articolul 5 alineatul (1) litera (a); și

𝜶𝒊este cheia de repartizare pentru statul 
membru i, definită ca:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

unde 1𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

și unde𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼și 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼
pentru statele membre în cazul cărora
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊 > 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

Unde:

𝜶𝒊este cheia de repartizare pentru statul i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 este produsul intern brut pe cap de 

locuitor din 2019 al statului i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆este produsul intern brut 

mediu ponderat pe cap de locuitor din 
2019 al statelor membre UE-27,

𝒑𝒐𝒑𝒊este populația totală din 2019 a 
statului i,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 este populația totală din 2019 a 
statelor membre UE-27

𝑼𝒊este rata medie a șomajului din 
perioada 2015-2019 din statul i

𝑼𝑬𝑼este rata media a șomajului din 
perioada 2015-2019 din UE-27
Aplicarea metodologiei va avea ca rezultat 
cotele și sumele pentru contribuția 
financiară maximă pentru fiecare stat 
membru prezentate în continuare.
Contribuția financiară maximă pentru 
fiecare stat 

% din 
total

Cuantum 
(milioan
e, 
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prețurile 
din 2018)

BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1.51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1,243 3849 
Total 100,00 310000 

Or. en
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Amendamentul 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară maximă a unui stat 
membru în cadrul mecanismului (CFMi) 
este definită după cum urmează:

Pentru 2021 și 2022, contribuția financiară 
maximă a unui stat membru în cadrul 
mecanismului (CFMi) este definită după 
cum urmează:

MFCi = αi × (FS) MFCi(2021-2022) = αi × 0,6 × (FS)

Or. en

Amendamentul 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 4 – subparagraful 2 – subparagraful 3 – subparagraful 4 – 
subparagraful 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru 2023 și 2024, contribuția 
financiară maximă a unui stat membru în 
cadrul mecanismului (CFMi) este definită 
după cum urmează:
CFMi(2023-2024)  =betai× [ 0,4(SF) + suma 
neangajată (2021-2022) ]

Or. en

Amendamentul 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 4 – subparagraful 2 – subparagraful 3 – subparagraful 4 – 
subparagraful 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SF (sprijin financiar) reprezintă pachetul 
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financiar disponibil în cadrul mecanismului, 
astfel cum se menționează la articolul 5 
alineatul (1) litera (a); și 
betai este cheia de alocare pentru statul membru 
i, definită ca:

unde 1.

și unde și 0,75 pentru 
statele membre în cazul cărora

Unde:

  este cheia de repartizare pentru statul i,

 reprezintă produsul intern brut pe cap 
de locuitor al țării i, în 2019,

 este produsul intern brut mediu 
ponderat pe cap de locuitor din 2019 al statelor 
membre UE-27,

 este populația totală din 2019 a statului i,

 este populația totală din 2019 a statelor 
membre UE-27

 este pierderea cumulată 
în produsul intern brut al țării i în perioada 
2020-2021

 este pierderea cumulată 
în produsul intern brut al celor 27 state membre 
UE în perioada 2020-2021

Or. en

Amendamentul 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
 Anexa I – paragraful 4 – subparagraful 2 – subparagraful 3 – subparagraful 4 – 
subparagraful 15 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheia de alocare pentru perioada 2023-
2024 se calculează până la 30 iunie 2022 
pe baza datelor Eurostat.

Or. en

Amendamentul 1529
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul prezentelor orientări privind 
evaluarea este de a servi Comisiei, 
împreună cu prezentul regulament, ca bază 
pentru a evalua - în mod transparent și 
echitabil - propunerile de planuri de 
redresare și reziliență prezentate de statele 
membre și de a stabili contribuția 
financiară în conformitate cu obiectivele și 
cu orice alte cerințe relevante prevăzute în 
prezentul regulament. Orientările de față 
reprezintă în principal baza aplicării 
criteriilor de evaluare și a stabilirii 
contribuției financiare, astfel cum se 
menționează la articolul 16 alineatul (3) și, 
respectiv, la articolul 17 alineatul (3).

Scopul prezentelor orientări privind 
evaluarea este de a servi Comisiei, 
împreună cu prezentul regulament, ca bază 
pentru a evalua - în mod transparent și 
echitabil - propunerile de planuri de 
redresare, reziliență și tranziție prezentate 
de statele membre și de a stabili contribuția 
financiară în conformitate cu obiectivele și 
cu orice alte cerințe relevante prevăzute în 
prezentul regulament. Orientările de față 
reprezintă în principal baza aplicării 
criteriilor de evaluare și a stabilirii 
contribuției financiare, astfel cum se 
menționează la articolul 16 alineatul (3) și, 
respectiv, la articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1530
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să ofere detalii suplimentare cu 
privire la criteriile de evaluare și un sistem 

(b) să ofere detalii suplimentare cu 
privire la criteriile de evaluare și un sistem 
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de notare, care trebuie să fie instituit în 
vederea asigurării unui proces echitabil și 
transparent; și

de notare aliniat la taxonomia UE, care 
trebuie să fie instituit în vederea asigurării 
unui proces echitabil și transparent; și

Or. en

Amendamentul 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să definească legătura dintre 
evaluarea care trebuie efectuată de Comisie 
în conformitate cu criteriile de evaluare și 
stabilirea contribuției financiare care 
urmează să fie inclusă în decizia Comisiei 
în legătură cu planurile de redresare și 
reziliență selectate.

(c) să definească legătura dintre 
evaluarea care trebuie efectuată de Comisie 
în conformitate cu criteriile de evaluare și 
stabilirea contribuției financiare care 
urmează să fie inclusă în decizia în legătură 
cu planurile de redresare și reziliență 
selectate.

Or. en

Amendamentul 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientările sunt un instrument destinat să 
faciliteze evaluarea de către Comisie a 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență prezentate de statele membre și 
să se asigure că prin planurile de redresare 
și reziliență se sprijină reforme și investiții 
care sunt relevante și care prezintă o 
valoare adăugată ridicată, asigurând în 
același timp un tratament egal între statele 
membre.

Orientările sunt un instrument destinat să 
faciliteze evaluarea de către Comisie a 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență prezentate de statele membre și 
să se asigure că prin planurile de redresare 
și reziliență se sprijină reforme și investiții 
care sunt relevante, respectă principiul 
adiționalității fondurilor Uniunii și 
generează o reală valoare adăugată 
europeană, asigurând în același timp un 
tratament egal între statele membre.

Or. en
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Amendamentul 1533
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientările sunt un instrument destinat să 
faciliteze evaluarea de către Comisie a 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență prezentate de statele membre și 
să se asigure că prin planurile de redresare 
și reziliență se sprijină reforme și investiții 
care sunt relevante și care prezintă o 
valoare adăugată ridicată, asigurând în 
același timp un tratament egal între statele 
membre.

Orientările sunt un instrument destinat să 
faciliteze evaluarea de către Comisie a 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență prezentate de statele membre și 
să se asigure că prin planurile de redresare 
și reziliență se sprijină reforme în vederea 
unei tranziții sustenabile și investiții 
publice relevante și care prezintă o valoare 
adăugată ridicată, asigurând în același timp 
un tratament egal între statele membre.

Or. en

Amendamentul 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În conformitate cu articolul 16 
alineatul (2a), Comisia evaluează dacă 
planul de redresare și reziliență respectă 
următoarele cerințe orizontale:
(a) 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, ce trebuie 
să fie luați în considerare de statele 
membre și de Comisie în temeiul 
articolului 4 din Regulamentul nr. 
2019/452; Aceasta necesită în special ca 
proiectele de investiții să nu fie legate sau 
să nu facă parte din planurile strategice 
de investiții ale țărilor terțe și ca proiectele 
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de investiții să nu intre în domeniul de 
aplicare al factorilor enumerați la 
articolul 4 din Regulamentul 2019/452, de 
natură să afecteze securitatea sau ordinea 
publică, care trebuie să fie luați în 
considerare de statele membre și de 
Comisie. În acest scop, statele membre 
trebuie să încredințeze unei structuri 
sarcina de a controla și examina în mod 
credibil investițiile străine directe în 
conformitate cu aceste principii;
(b) dacă planul de redresare și reziliență 
nu se substituie și nici nu finanțează 
cheltuieli bugetare naționale recurente și 
respectă principiul adiționalității 
fondurilor Uniunii;
(c) dacă planul de redresare și reziliență 
aderă la principiile Strategiei europene 
privind egalitatea de gen 2020-2025;
(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va genera o valoare 
adăugată europeană, și anume valoarea 
rezultată din intervenția Uniunii, în plus 
față de valoarea care ar fi fost altfel 
creată doar de statele membre sau dacă 
statul membru în cauză va obține 
beneficii semnificative din sinergiile cu 
alte planuri de redresare și reziliență;
(e) dacă planul de redresare și reziliență 
aderă la cerințele orizontale și cele 
privind alocarea minimă prevăzute la 
articolul 4a;
ca urmare a procesului de evaluare, 
Comisia prezintă un rezultat pozitiv sau 
negativ pentru fiecare plan de redresare și 
reziliență prezentat de statele membre în 
cadrul fiecăruia dintre criteriile de 
evaluare menționate la articolul 16 
alineatul (2a), pentru a evalua cerințele 
orizontale.
2. În cazul în care planul de redresare și 
reziliență nu respectă cerințele orizontale 
enumerate mai sus, planul nu va fi 
considerat eligibil pentru finanțare. Statul 
membru în cauză poate depune o cerere 
pentru sprijin tehnic în cadrul 
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instrumentului de sprijin tehnic, pentru a 
permite o mai bună pregătire a propunerii 
în ciclurile ulterioare.

Or. en

Amendamentul 1535
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția verde și la cea digitală și, în acest 
scop, ține seama de următoarele criterii:

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția verde, în domeniul îngrijirilor și 
la cea digitală, și la promovarea egalității 
de gen și, în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția verde și la cea digitală și, în acest 
scop, ține seama de următoarele criterii:

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează eficacitatea, 
eficiența, relevanța și coerența planului de 
redresare și reziliență și, în acest scop, ține 
seama de următoarele elemente:

Or. en
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Amendamentul 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția verde și la cea digitală și, în acest 
scop, ține seama de următoarele criterii:

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează eficacitatea, 
eficiența, relevanța și coerența planului de 
redresare și reziliență și, în acest scop, ține 
seama de următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția verde și la cea digitală și, în acest 
scop, ține seama de următoarele criterii:

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează relevanța pentru 
domeniile politice prioritare europene, 
eficacitatea, eficiența și coerența 
planurilor de redresare și reziliență și, în 
acest scop, ține seama de următoarele 
criterii:

Or. en

Amendamentul 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera -a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere sustenabilă, va crea locuri de 
muncă de calitate și va consolida 
reziliența economică, socială și 
instituțională a statului membru în cauză, 
încurajând totodată aplicarea politicilor 
echilibrate din punctul de vedere al 
genului în vederea atenuării impactului 
economic și social al crizei, și va contribui 
la consolidarea coeziunii și convergenței 
economice, sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera -ab (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera -ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ac) 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 
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obiectivelor de mediu este credibilă și 
îndeplinește cerințele prevăzute la 
articolul 14 alineatul (1c);

Or. en

Amendamentul 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera -ad (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ad) dacă planul privind egalitatea de 
gen, inclus în planul de redresare și 
reziliență, va aborda în mod eficace 
impactul chestiunilor de gen emergente în 
criză și va asigura egalitatea de gen, în 
special în domeniul ocupării forței de 
muncă, al egalității de remunerare și al 
accesului la finanțare;

Or. en

Amendamentul 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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
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Amendamentul 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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) Eficacitatea:

dacă se preconizează că planul de redresare 
și reziliență va contribui la abordarea în 
mod eficace a provocărilor identificate în 
recomandările din 2020 specifice fiecărei 
țări adresate statului membru în cauză sau 
în alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european, 
precum și dacă acest plan contribuie la 
punerea în aplicare a angajamentelor 
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Uniunii și ale statelor membre asumate în 
temeiul Acordului de la Paris, la 
obiectivele Pactului verde european, la 
planurile naționale privind energia și 
clima și la actualizările acestora în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2018/1999, planurile teritoriale pentru o 
tranziție echitabilă în cadrul Fondului 
pentru o tranziție justă, Pilonul european 
al drepturilor sociale, inclusiv tabloul de 
bord social însoțitor, precum și Strategia 
UE privind egalitatea de gen 2020-2025;

Or. en

Amendamentul 1547
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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, 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 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă se preconizează că planul de (a) dacă se preconizează că planul de 
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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;

redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în semestrul european sau în 
alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european;

Or. en

Amendamentul 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 în cadrul semestrului european, 
cum ar fi programele naționale de 
reformă;

Or. en

Amendamentul 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Eficacitatea:

dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact 
de durată asupra statului membru în 
cauză;
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Or. en

Amendamentul 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1554
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 contribuie în mod 
eficace la tranziția verde și la cea digitală și 
la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții, în concordanță cu 
taxonomia UE și cu principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, ca o 
condiție prealabilă pentru a primi orice 
finanțare din instrument;

Or. en

Amendamentul 1555
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 

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

Or. en

Amendamentul 1556
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera -ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la promovarea 
egalității de gen și a principiului 
integrării perspectivei de gen, la 
eliminarea discriminării de gen sau la 
abordarea provocărilor care rezultă din 
aceasta, în special măsuri care abordează 
diferența de remunerare între femei și 
bărbați, concediul familial adecvat și 
formulele flexibile de lucru, furnizarea de 
servicii de îngrijire a copilului și de 
îngrijire pe termen lung accesibile și 
abordabile financiar, precum și 
participarea sporită a femeilor pe piața 
forței de muncă, inclusiv prin asigurarea 
egalității de șanse și a evoluției în carieră;

Or. en

Amendamentul 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera -ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă se preconizează că măsurile 
propuse de statele membre în cauză vor 
asigura o monitorizare și o punere în 
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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

Amendamentul 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera c
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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 1561
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă planul privind egalitatea de 
gen inclus în planul de redresare și 
reziliență este în concordanță cu 
obiectivele stabilite în Strategia privind 
egalitatea de gen și abordează în mod 
eficace impactul crizei asupra egalității de 
gen, în special în domeniul ocupării forței 
de muncă, al egalității de remunerare și al 
accesului la finanțare, precum și dacă 
include măsuri de prevenire și combatere 
a violenței bazate pe gen și a hărțuirii 
sexuale;

Or. en

Amendamentul 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 

(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 
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coeziunii economice, sociale și teritoriale; 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 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 
sustenabilă, va crea locuri de muncă de 
înaltă calitate și va crește reziliența 
economică, socială și instituțională a 
statului membru în cauză, încurajând 
totodată aplicarea politicilor echilibrate 
din punctul de vedere al genului în 
vederea atenuării impactului economic și 
social al crizei, și va contribui la 
consolidarea coeziunii și convergenței 
economice, sociale și teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1566
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
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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;

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 1567
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dacă evaluarea privind clima și 
biodiversitatea a fost efectuată 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 
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niciunul dintre obiectivele de mediu 
enumerate în Regulamentul (UE) 
2020/852, în conformitate cu articolul 17 
din regulamentul respectiv;

Or. en

Amendamentul 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 dacă aceasta 
este proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 dacă aceasta 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 și 
plauzibilă și dacă aceasta este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 dacă aceasta este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă;

(e) Eficiența:

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

Or. en

Amendamentul 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă estimarea costurilor alocate 
obiectivelor de mediu din planul de 
redresare și reziliență este credibilă și 
întrunește cerințele de la articolul 14 
alineatul (1b);

Or. en

Amendamentul 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) dacă planul de redresare și 
reziliență oferă suficiente garanții că este 
în concordanță cu normele 
Regulamentului financiar în materie de 
conflict de interese în ceea ce privește 
execuția bugetului UE;

Or. en
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Amendamentul 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) 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 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) Coerența:

dacă planul de redresare și reziliență 
conține măsuri de punere în aplicare a 
proiectelor de reformă și de investiții 
publice care reprezintă acțiuni coerente;

Or. en

Amendamentul 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) Relevanța:

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;

Or. en

Amendamentul 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că măsurile 
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 estimate și a 
indicatorilor aferenți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că măsurile 
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 estimate și a 
indicatorilor aferenți.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că măsurile 
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 estimate și a indicatorilor aferenți.

(g) 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 1583
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă se preconizează că măsurile 
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 estimate și a indicatorilor aferenți.

(g) dacă se preconizează că măsurile 
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 estimate, bazate pe termene clare 
și pe dovezi științifice, și a indicatorilor de 
sustenabilitate armonizați.

Or. en
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Amendamentul 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) 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 și regionale, partenerii sociali, 
organizațiile societății civile și alte părți 
interesate relevante beneficiază de 
posibilități efective de a participa la 
pregătirea și punerea în aplicare a 
planului de redresare și reziliență; 

Or. en

Amendamentul 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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, a fost pe 
deplin respectată în conformitate cu 
principiul parteneriatului.

Or. en
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Amendamentul 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Coerența:

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 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(gb) dacă angajamentele de reformă 
reprezintă un pachet cuprinzător de 
reforme;

Or. en

Amendamentul 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eficacitatea:

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact 
de durată asupra statului membru în 
cauză;
(b) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la domeniul de aplicare și la 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 4;
(c) 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 dacă aceasta 
este proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă;
(d) dacă se preconizează că măsurile 
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 estimate și a 
indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Eficiența:

(a) 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 proporțională 
cu impactul preconizat asupra economiei 
și a ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Relevanța:

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va genera valoare 
adăugată europeană;
(b) dacă planul de redresare și reziliență 
este în concordanță cu provocările 
identificate în ultimele recomandări 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
contextul semestrului european;
(c) dacă planul de redresare și reziliență 
este compatibil cu cei șase piloni prevăzuți 
la articolul 3;
(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență 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 
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durabilă ale ONU, a integrării 
perspectivei de gen și a Pilonului 
european al drepturilor sociale; 

Or. en

Amendamentul 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coerența:

(a) dacă planul de redresare și reziliență 
conține măsuri de punere în aplicare a 
reformelor și a proiectelor de investiții 
care reprezintă acțiuni coerente;
(b) dacă cel puțin 30 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și de 
reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și biodiversitatea 
și la obiectivele de durabilitate a mediului 
pe baza metodologiei furnizate de Comisie 
în conformitate cu articolul 14 alineatul 
(1);
(c) 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 și alte părți interesate 
relevante beneficiază de posibilități 
efective de a participa la pregătirea și 
punerea în aplicare a planului de 
redresare și reziliență;

Or. en
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Amendamentul 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca urmare a procesului de evaluare, 
Comisia acordă note planurilor de 
redresare și reziliență prezentate de statele 
membre, pentru fiecare criteriu de evaluare 
menționat la articolul 16 alineatul (3), 
pentru a evalua importanța și coerența 
planurilor și pentru a stabili alocarea 
financiară în conformitate cu articolul 17 
alineatul (3).

Ca urmare a procesului de evaluare, 
Comisia acordă note planurilor de 
redresare și reziliență prezentate de statele 
membre, pentru fiecare criteriu de evaluare 
menționat la articolul 16 alineatul (3), 
pentru a evalua relevanța pentru domeniile 
politice prioritare europene, eficacitatea, 
eficiența și coerența planurilor și pentru a 
stabili alocarea financiară în conformitate 
cu articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca urmare a procesului de evaluare, 
Comisia acordă note planurilor de 
redresare și reziliență prezentate de statele 
membre, pentru fiecare criteriu de evaluare 
menționat la articolul 16 alineatul (3), 
pentru a evalua importanța și coerența 
planurilor și pentru a stabili alocarea 
financiară în conformitate cu articolul 17 
alineatul (3).

Ca urmare a procesului de evaluare, 
Comisia acordă note planurilor de 
redresare și reziliență prezentate de statele 
membre, pentru fiecare criteriu de evaluare 
menționat la articolul 16 alineatul (3), 
pentru a evalua eficacitatea, eficiența, 
relevanța și coerența planurilor și pentru a 
stabili alocarea financiară în conformitate 
cu articolul 17 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan



PE657.422v01-00 42/129 AM\1213691RO.docx

RO

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 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

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză
și,

– se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere al 
economiei statelor membre în cauză
și,

– se preconizează că provocările 
aferente vor fi rezolvate sau abordate în 
mod satisfăcător după finalizarea 
reformelor și investițiilor propuse
și

– planul de redresare și reziliență 
reprezintă un răspuns cuprinzător și 
adecvat la situația economică și socială 
din statul membru în cauză.
Evaluare

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
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provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns adecvat 
la situația economică și socială din statul 
membru în cauză.
B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns parțial 
adecvat la situația economică și socială 
din statul membru în cauză.
C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul nu reprezintă un răspuns 
adecvat la situația economică și socială 
din statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 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

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
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acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză
și,

– se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere al 
economiei statelor membre în cauză
și,

– se preconizează că provocările 
aferente vor fi rezolvate sau abordate în 
mod satisfăcător după finalizarea 
reformelor și investițiilor propuse
și

– planul de redresare și reziliență 
reprezintă un răspuns cuprinzător și 
adecvat la situația economică și socială 
din statul membru în cauză.
Evaluare

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns adecvat 
la situația economică și socială din statul 
membru în cauză.
B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns parțial 
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adecvat la situația economică și socială 
din statul membru în cauză.
C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul nu reprezintă un răspuns 
adecvat la situația economică și socială 
din statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1597
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 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.

2.1 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
legate de impactul economic, de pe piața 
muncii și social al pandemiei, identificate 
în recomandările relevante specifice 
fiecărei țări și adresate statului membru în 
cauză sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european.

Or. en

Amendamentul 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 Se preconizează că planul de 2.1 Se preconizează că planul de 
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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.

redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în semestrul european sau în 
alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european.

Or. en

Amendamentul 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 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.

2.1 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 din cadrul semestrului european, 
cum ar fi programele naționale de 
reformă.

Or. en

Amendamentul 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 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 

2.1 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va sprijini în mod 
eficace domeniile de politică europene 
prioritare, în conformitate cu creditele 
prevăzute la articolul 14 alineatul (1a), 
ținând seama de recomandările specifice 
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relevante adoptate oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european.

fiecărei țări pentru 2020 adresate statului 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1601
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
legate de impactul economic, de pe piața 
muncii și social al pandemiei, identificate 
în recomandările relevante specifice țării 
respective sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european adresate statului 
membru în cauză

Or. en

Amendamentul 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va sprijini în mod 
eficace domeniile de politică europene 
prioritare, în conformitate cu creditele 
prevăzute la articolul 14 alineatul (1a), 
ținând seama de recomandările specifice 
fiecărei țări pentru 2020 adresate statului 
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adresate statului membru în cauză membru în cauză

Or. en

Amendamentul 1603
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare și de mediu, 
sau în alte documente relevante adoptate 
oficial de Comisie în cadrul semestrului 
european adresate statului membru în 
cauză

Or. en

Amendamentul 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante din cadrul 
semestrului european, cum ar fi 
programele naționale de reformă
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Or. en

Amendamentul 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate mai ales în semestrul 
european, în recomandările relevante 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză

Or. en

Amendamentul 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective, inclusiv în ceea 
ce privește aspectele bugetare, sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză

Or. en



PE657.422v01-00 50/129 AM\1213691RO.docx

RO

Amendamentul 1607
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere al 
economiei statelor membre în cauză

– se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere al 
economiei statelor membre în cauză, 
acordându-se atenția cuvenită 
disparităților regionale și teritoriale dintre 
statele membre

Or. en

Amendamentul 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 2 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere al 
economiei statelor membre în cauză

– se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere 
sustenabilă și respectând echilibrul de gen 
al economiei statelor membre în cauză

Or. en

Amendamentul 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul
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A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, iar 
planul reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în semestrul 
european sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european, iar planul reprezintă 
un răspuns adecvat la situația economică și 
socială din statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, iar 
planul reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
celor mai multe provocări identificate în 
recomandările specifice țării respective sau 
în alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante din cadrul 
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Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

semestrului european, cum ar fi 
programele naționale de reformă, iar 
planul reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

A – Planul de redresare și reziliență 
confirmă în mod eficace domeniile de 
politică europene prioritare, în 
conformitate cu creditele prevăzute la 
articolul 14 alineatul (1a), ținând seama 
de recomandările specifice fiecărei țări 
pentru 2020, iar planul reprezintă un 
răspuns adecvat la situația economică și 
socială din statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, iar 
planul reprezintă un răspuns parțial adecvat 
la situația economică și socială din statul 

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în semestrul 
european sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european, iar planul reprezintă 
un răspuns parțial adecvat la situația 
economică și socială din statul membru în 
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membru în cauză. cauză.

Or. en

Amendamentul 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, iar 
planul reprezintă un răspuns parțial adecvat 
la situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea a peste jumătate 
dintre provocările identificate în 
recomandările specifice țării respective sau 
în alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns parțial 
adecvat la situația economică și socială din 
statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns parțial 
adecvat la situația economică și socială din 
statul membru în cauză.

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante din cadrul 
semestrului european, cum ar fi 
programele naționale de reformă, iar 
planul reprezintă un răspuns parțial adecvat 
la situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

Or. en
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Amendamentul 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul reprezintă un răspuns parțial 
adecvat la situația economică și socială din 
statul membru în cauză.

B – Planul de redresare și reziliență 
confirmă domeniile de politică europene 
prioritare, în conformitate cu creditele 
prevăzute la articolul 14 alineatul (1a), 
ținând seama parțial de recomandările 
specifice fiecărei țări pentru 2020, iar 
planul reprezintă un răspuns parțial adecvat 
la situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, iar 
planul nu reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocărilor identificate în semestrul 
european sau în alte documente relevante 
adoptate oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european, iar planul nu 
reprezintă un răspuns adecvat la situația 
economică și socială din statul membru în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, iar 
planul nu reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

C – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea doar a unui set 
limitat de provocări identificate în 
recomandările specifice țării respective sau 
în alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul nu reprezintă un răspuns adecvat 
la situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul nu reprezintă un răspuns adecvat 
la situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocările identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante din cadrul 
semestrului european, cum ar fi 
programele naționale de reformă, iar 
planul nu reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocărilor identificate în recomandările 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european, 
iar planul nu reprezintă un răspuns adecvat 
la situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

C – Planul de redresare și reziliență nu 
confirmă domeniile de politică europene 
prioritare, în conformitate cu creditele 
prevăzute la articolul 14 alineatul (1a), și 
nu ia în considerare recomandările 
specifice fiecărei țări pentru 2020, iar 
planul nu reprezintă un răspuns adecvat la 
situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 a Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la cei șase piloni identificați la 
articolul 3, într-o manieră coerentă și cu 
respectarea contribuțiilor minime pentru 
fiecare pilon. 
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente: 
Sfera de aplicare 

- se preconizează că implementarea 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la fiecare dintre cei șase 
piloni identificați la articolul 3: 
- cel puțin 40 % pentru tranziția ecologică 
justă; 
- cel puțin 20 % pentru transformarea 
digitală; 
- coeziunea economică, productivitatea și 
competitivitatea; 
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- cel puțin 30 % pentru coeziunea socială 
și teritorială; 
- reziliența instituțională și 

- cel puțin 10 % pentru politicile incluse 
în Next Generation EU. 
și 

– 

Evaluare 

A – Impact preconizat mare asupra 
fiecăruia dintre cei șase piloni identificați 
la articolul 3, iar contribuțiile minime 
pentru fiecare pilon sunt respectate; 
B – Impact preconizat mediu asupra 
fiecăruia dintre cei șase piloni identificați 
la articolul 3, iar contribuțiile minime 
pentru fiecare pilon sunt respectate; 
C-  Impact preconizat nesemnificativ 
asupra unuia sau mai multora dintre cei 
șase piloni identificați la articolul 3 sau 
una sau mai multe dintre contribuțiile 
minime pentru fiecare pilon nu sunt 
respectate.
Pe parcursul exercițiului de evaluare, 
Comisia ar trebui să se bazeze, cât mai 
mult posibil, pe tablouri de bord bazate pe 
indicatori multipli pentru monitorizarea 
dimensiunii sociale și economice a 
rezilienței și pe tablouri de bord pentru 
monitorizarea dimensiunii ecologice și 
digitale a rezilienței, așa cum figurează în 
anexa la raportul său strategic de analiză 
prospectivă pe 2020 intitulat „Drumul de 
parcurs către o Europă mai rezilientă”.

Or. en

Amendamentul 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 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

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
instituirea unor sisteme favorabile climei 
și ecologice și la ecologizarea sectorului 
economic sau a celui social, cu scopul de 
a contribui la îndeplinirea obiectivului 
global al unei Europe neutre din punct de 
vedere climatic până în 2050
sau

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
transformarea digitală a sectorului 
economic sau a celui social
sau

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
abordarea provocărilor rezultate din 
tranziția verde și/sau din cea digitală
și

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
avea un impact de durată.
Evaluare

A - În mare măsură

B - Într-o măsură moderată

C - În mică măsură

Or. en
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Amendamentul 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 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

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
instituirea unor sisteme favorabile climei 
și ecologice și la ecologizarea sectorului 
economic sau a celui social, cu scopul de 
a contribui la îndeplinirea obiectivului 
global al unei Europe neutre din punct de 
vedere climatic până în 2050
sau

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
transformarea digitală a sectorului 
economic sau a celui social
sau

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
abordarea provocărilor rezultate din 
tranziția verde și/sau din cea digitală
și

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
avea un impact de durată.
Evaluare
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A - În mare măsură

B - Într-o măsură moderată

C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții.

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la obiectivele de 
mediu și climatice ale Uniunii și la 
tranziția verde sau la abordarea 
provocărilor generate de această tranziție.

Or. en

Amendamentul 1625
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții.

2.2 Planul prezintă măsuri pentru a 
contribui în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții.

Or. en

Amendamentul 1626
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții.

2.2 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 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la instituirea 
unor sisteme favorabile climei și ecologice 
și la ecologizarea sectorului economic sau 
a celui social, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivului global al unei 
Europe neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la tranziția 
verde prin instituirea unor sisteme 
favorabile climei și ecologice și la 
ecologizarea sectorului economic sau a 
celui social, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
climatice ale Uniunii, astfel cum sunt 
prevăzute în Regulamentul (UE) .../... 
(Legea europeană a climei) sau a 
obiectivelor și țintelor de mediu ale 
Uniunii stabilite în cel mai recent 
program de acțiune pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 1628
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
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liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la instituirea 
unor sisteme favorabile climei și ecologice 
și la ecologizarea sectorului economic sau 
a celui social, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivului global al unei 
Europe neutre din punct de vedere climatic 
până în 2050

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la instituirea 
unor sisteme favorabile climei și ecologice 
și la ecologizarea sectorului economic sau 
a celui social, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivului global al unei 
Europe neutre din punct de vedere climatic 
până în 2030 sau cel târziu până în 2015, 
în special în ceea ce privește obiectivele 
prevăzute în Regulamentul 2018/1999 
(„Legea europeană a climei”);

Or. en

Amendamentul 1629
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sau

se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la transformarea către o 
economie a serviciilor de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

sau eliminat
– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
transformarea digitală a sectorului 
economic sau a celui social

Or. en

Amendamentul 1631
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 2 – 
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau și

Or. en

Amendamentul 1632
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 3 – 
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau și

Or. en

Amendamentul 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 3 – 
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau și

Or. en

Amendamentul 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 3 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
abordarea provocărilor rezultate din 
tranziția verde și/sau din cea digitală

– măsurile cuprinse în planul de 
redresare și reziliență nu cauzează daune 
semnificative unuia sau mai multor 
obiective de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852, astfel cum se prevede la 
articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, și nici activităților desfășurate 
în conformitate cu „garanțiile minime”, 
astfel cum se prevede la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852

Or. en

Amendamentul 1635
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 – subparagraful 3 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că punerea în – se preconizează că punerea în 
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aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din tranziția verde 
și/sau din cea digitală

aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din tranziția verde, 
din cea în domeniul îngrijirilor și/sau din 
cea digitală

Or. en

Amendamentul 1636
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează dacă este probabil ca 
măsurile propuse în plan să contribuie la 
atingerea țintei enunțate la articolul 4 și 
dacă planul este coerent cu articolul 3 în 
ceea ce privește sfera de aplicare. În caz 
contrar, Comisia respinge planul.

Or. en

Amendamentul 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 a se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la realizarea angajamentelor 
Uniunii și ale statelor sale membre, în 
special a Acordului de la Paris, a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
ONU, a integrării dimensiunii de gen și a 
pilonului european al drepturilor sociale; 
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
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Sfera de aplicare 

- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la realizarea 
angajamentelor asumate de Uniune și de 
statele sale membre, în special a 
următoarelor: 
- Acordul de la Paris; 

- obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite; 
- integrarea dimensiunii de gen; 

- pilonul european al drepturilor sociale. 

Evaluare 

A - Impact preconizat mare pentru a 
contribui în mod eficace la realizarea 
angajamentelor asumate de Uniune și de 
statele sale membre, în special a fiecăruia 
dintre următoarele: Acordul de la Paris, 
ODD ale ONU, integrarea dimensiunii de 
gen și pilonul european al drepturilor 
sociale; 
B - Impact preconizat mediu pentru a 
contribui în mod eficace la realizarea 
angajamentelor asumate de Uniune și de 
statele sale membre, în special a fiecăruia 
dintre următoarele: Acordul de la Paris, 
ODD ale ONU, integrarea dimensiunii de 
gen și pilonul european al drepturilor 
sociale; 
C - Impact preconizat nesemnificativ 
pentru a contribui în mod eficace la 
realizarea angajamentelor asumate de 
Uniune și de statele sale membre, în 
special a fiecăruia dintre următoarele: 
Acordul de la Paris, ODD ale ONU, 
integrarea dimensiunii de gen și pilonul 
european al drepturilor sociale. Pe 
parcursul exercițiului de evaluare, 
Comisia ar trebui să se bazeze, cât mai 
mult posibil, pe tablouri de bord bazate pe 
indicatori multipli pentru monitorizarea 
dimensiunii sociale și economice a 
rezilienței și pe tablouri de bord pentru 
monitorizarea dimensiunii ecologice și 
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digitale a rezilienței, așa cum figurează în 
anexa la raportul său strategic de analiză 
prospectivă pe 2020 intitulat „Drumul de 
parcurs către o Europă mai rezilientă”.

Or. en

Amendamentul 1638
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 a Planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la promovarea 
egalității de gen și a principiului 
integrării dimensiunii de gen și la 
eliminarea discriminării de gen sau la 
abordarea provocărilor generate de 
aceasta.
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la promovarea egalității 
de gen și a principiului integrării 
dimensiunii de gen
sau

- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la eliminarea 
discriminării de gen
sau

- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din inegalitatea 
și/sau discriminarea de gen
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și

- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va avea un 
impact de durată.
Evaluare

A - În mare măsură

B - Într-o măsură moderată

C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2 a Planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la deschiderea 
tranziției digitale sau la abordarea 
provocărilor generate de aceasta.
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la transformarea 
digitală deschisă a unor sectoare 
economice sau sociale
sau

- se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din tranziția 
digitală
și

- se preconizează că punerea în aplicare a 
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măsurilor avute în vedere va avea un 
impact de durată.
Evaluare

A - În mare măsură

B - Într-o măsură moderată

C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact 
de durată asupra statului membru în 
cauză.

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
determina o schimbare structurală la 
nivelul administrației sau al instituțiilor 
relevante
sau

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
determina o schimbare structurală la 
nivelul politicilor relevante
și

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
avea un impact de durată.
Evaluare
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A - În mare măsură

B - Într-o măsură moderată

C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact 
de durată asupra statului membru în cauză.

2.3 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 se 
preconizează că va avea un impact de 
durată asupra statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia, bazându-se 
totodată și pe experiența și expertiza 
dobândite prin intermediul programului 
de sprijin pentru reforme structurale și al 
Instrumentului de sprijin tehnic, ține 
seama de următoarele elemente:

Or. en
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Amendamentul 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
determina o schimbare structurală la 
nivelul administrației sau al instituțiilor 
relevante

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
determina o creștere structurală a 
rezilienței și gradului de pregătire pentru 
situații de criză la nivelul administrației 
publice sau al instituțiilor publice relevante

Or. en

Amendamentul 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3 – paragraful 1 – subparagraful 2 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
determina o schimbare structurală la 
nivelul politicilor relevante

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
determina o creștere structurală a 
rezilienței economice, sociale și 
instituționale și a gradului de pregătire 
pentru situații de criză ale statului 
membru în cauză;

Or. en

Amendamentul 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 a dacă cel puțin 40 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și 
reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și biodiversitatea 
și la obiectivele de durabilitate a mediului, 
pe baza metodologiei furnizate de Comisie 
în conformitate cu articolul 14 alineatul 
(1); 
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente: 
Sfera de aplicare 

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

- Metodologia prezentată de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1) 
a fost aplicată corect. 
Evaluare 

A - se preconizează că cel puțin 40 % din 
cuantumul solicitat pentru planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la integrarea acțiunilor privind 
clima și biodiversitatea și la obiectivele de 
sustenabilitate a mediului, iar 
metodologia furnizată de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1) 
a fost corect aplicată; 
B - se preconizează că cel puțin 40 % din 
cuantumul solicitat pentru planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la integrarea obiectivelor privind 
clima și biodiversitatea și la obiectivele de 
sustenabilitate a mediului, însă așteptările 
referitoare la una sau mai multe măsuri 
sunt extrem de incerte, iar această 
incertitudine poate cauza atingerea unui 
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nivel global de contribuție la integrarea 
acțiunilor privind clima, biodiversitatea și 
de sustenabilitate a mediului de sub 40 % 
din cuantumul solicitat, iar metodologia 
furnizată de Comisie în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (1) a fost corect 
aplicată; 
C - se preconizează că sub 40 % din 
cuantumul solicitat pentru planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
integrarea acțiunilor privind clima și 
biodiversitatea și la obiectivele de 
sustenabilitate a mediului sau 
metodologia furnizată de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul (1) 
nu a fost corect aplicată. 

Or. en

Amendamentul 1646
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 a Planul privind egalitatea de gen 
inclus în planul de redresare și reziliență 
abordează în mod eficace impactul crizei 
asupra egalității de gen, în special în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
egalității de remunerare și al accesului la 
finanțare, și include măsuri de prevenire 
și combatere a violenței bazate pe gen și a 
hărțuirii sexuale. 
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente: 
Sfera de aplicare 

- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen, 
elaborat pe baza consultării cu 
organizațiile de femei ale societății civile, 
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inclus în planul de redresare și reziliență, 
va contribui în mod semnificativ la 
abordarea impactului crizei asupra 
egalității de gen 
și 

- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la crearea 
de locuri de muncă pentru femei 
și 

- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la 
reducerea diferenței de remunerare dintre 
bărbați și femei 
și 

- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la 
facilitarea accesului la credite pentru 
femeile antreprenoare 
și 

- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la 
prevenirea și combaterea violenței bazate 
pe gen și a hărțuirii sexuale. 
Evaluare 

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
impactului crizei asupra egalității de gen. 
B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
impactului crizei asupra egalității de gen. 
C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea impactului crizei 
asupra egalității de gen. 

Or. en
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Amendamentul 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3 b dacă cel puțin 30 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și 
reziliență contribuie la punerea în 
aplicare a principiilor pilonului european 
al drepturilor sociale, pe baza 
metodologiei furnizate de Comisie, și dacă 
niciuna dintre reformele și investițiile 
sprijinite prin Mecanismul de redresare și 
reziliență nu este în contradicție cu 
punerea în aplicare a pilonului european 
al drepturilor sociale; 
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente: 
Sfera de aplicare 

- cel puțin 30 % din cuantumul solicitat 
pentru planul de redresare și reziliență 
contribuie la punerea în aplicare a 
principiilor pilonului european al 
drepturilor sociale, pe baza metodologiei 
furnizate de Comisie 
și 

- metodologia furnizată de Comisie a fost 
corect aplicată 
și 

- dacă niciuna dintre reformele și 
investițiile sprijinite de mecanismul de 
redresare și reziliență nu este în 
contradicție cu punerea în aplicare a 
pilonului european al drepturilor sociale. 
Evaluare 

A- se preconizează că cel puțin 30 % din 
cuantumul solicitat pentru planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la punerea în aplicare a 
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principiilor pilonului european al 
drepturilor sociale, metodologia furnizată 
de Comisie a fost corect aplicată și 
niciuna dintre reformele și investițiile 
sprijinite prin Mecanismul de redresare și 
reziliență nu este în contradicție cu 
punerea în aplicare a pilonului european 
al drepturilor sociale; 
B- se preconizează 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, 
metodologia furnizată de Comisie a fost 
corect aplicată și se preconizează că una 
sau mai multe dintre reformele și 
investițiile sprijinite prin Mecanismul de 
redresare și reziliență vor crea contradicții 
minore cu punerea în aplicare a pilonului 
european al drepturilor sociale; 
C- se preconizează că sub 30 % din 
cuantumul solicitat pentru planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
punerea în aplicare a principiilor 
pilonului european al drepturilor sociale 
sau metodologia furnizată de Comisie nu 
a fost corect aplicată sau se preconizează 
că una sau mai multe dintre reformele și 
investițiile sprijinite prin Mecanismul de 
redresare și reziliență vor fi în 
contradicție cu punerea în aplicare a 
pilonului european al drepturilor sociale. 

Or. en

Amendamentul 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 

eliminat
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creștere, la crearea de locuri de muncă și 
la reziliența economică și socială a 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă și 
atenuând efectele negative ale crizei și 
evitând, în același timp, un impact negativ 
al măsurilor respective asupra climei și a 
mediului
și

– planul de redresare și reziliență 
vizează reducerea vulnerabilității la 
șocuri a economiei statului membru
sau

– planul de redresare și reziliență 
vizează creșterea capacității structurilor 
economice și/sau sociale ale statului 
membru de a se adapta și de a face față 
șocurilor
și

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.
Evaluare

A – Impact preconizat mare asupra 
potențialului de creștere și a rezilienței 
economice și sociale, precum și asupra 
coeziunii
B – Impact preconizat mediu asupra 
potențialului de creștere și a rezilienței 
economice și sociale, precum și asupra 
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coeziunii
C – Impact preconizat mic asupra 
potențialului de creștere și a rezilienței 
economice și sociale, precum și asupra 
coeziunii

Or. en

Amendamentul 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 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.

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de creștere 
sustenabilă, va crea locuri de muncă de 
înaltă calitate, va consolida reziliența 
economică, de mediu, socială și 
instituțională și gradul de pregătire 
pentru situații de criză a statului membru 
în cauză, încurajând punerea în aplicare 
a politicilor respectând echilibrul de gen, 
pentru atenuarea impactului economic și 
social al crizei, și va contribui la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 1650
Piernicola Pedicini

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
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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.

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 1651
Agnès Evren

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 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.

2.4 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 
competitivitate pe termen lung și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
autonomiei strategie a Uniunii și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale

Or. fr

Amendamentul 1652
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 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 

2.4 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.

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 1653
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă și 
atenuând efectele negative ale crizei și 
evitând, în același timp, un impact negativ 
al măsurilor respective asupra climei și a 
mediului

– planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere verde 
al economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă, 
asigurând o tranziție sustenabilă și 
atenuând efectele negative ale crizei și 
evitând, în același timp, un impact negativ 
al măsurilor respective asupra climei și a 
mediului, în conformitate cu principiul de 
„a nu provoca prejudicii semnificative” .

Or. en

Amendamentul 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 

– planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
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și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă și 
atenuând efectele negative ale crizei și 
evitând, în același timp, un impact negativ 
al măsurilor respective asupra climei și a 
mediului

și stimularea potențialului de creștere 
sustenabilă al economiei statului membru 
în cauză, favorizând crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate și respectând 
echilibrul de gen și atenuând efectele 
negative ale crizei și evitând, în același 
timp, un impact negativ al măsurilor 
respective asupra climei și a mediului

Or. en

Amendamentul 1655
Agnès Evren

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă și 
atenuând efectele negative ale crizei și 
evitând, în același timp, un impact negativ 
al măsurilor respective asupra climei și a 
mediului

– planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză,  în 
special pentru IMM-uri, favorizând 
crearea de locuri de muncă și atenuând 
efectele negative ale crizei și evitând, în 
același timp, un impact negativ al 
măsurilor respective asupra climei și a 
mediului.

Or. fr

Amendamentul 1656
Sirpa Pietikäinen
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– planul de redresare și reziliență – planul de redresare și reziliență 
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conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă și 
atenuând efectele negative ale crizei și 
evitând, în același timp, un impact negativ 
al măsurilor respective asupra climei și a 
mediului

conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză, 
favorizând crearea de locuri de muncă, 
atenuând efectele negative ale crizei și 
promovând, în același timp, egalitatea de 
gen și tranziția verde.

Or. en

Amendamentul 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 2 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– planul de redresare și reziliență 
vizează reducerea vulnerabilității la șocuri 
a economiei statului membru

– planul de redresare și reziliență 
vizează reducerea vulnerabilității la șocuri 
a economiei statului membru, inclusiv la 
șocurile legate de efectele negative ale 
schimbărilor climatice, sau la orice alte 
pericole pentru mediu

Or. en

Amendamentul 1658
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 2 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– planul de redresare și reziliență 
vizează reducerea vulnerabilității la șocuri 
a economiei statului membru

– planul de redresare și reziliență 
vizează reducerea vulnerabilității la șocuri 
a economiei statului membru și degradarea 
mediului
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Or. en

Amendamentul 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 3 – 
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau și

Or. en

Amendamentul 1660
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 4 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.

– se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și la o tranziție sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 4 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

și 
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- planul facilitează și promovează 
proiectarea și prezentarea în mod 
descentralizat și ascendent de proiecte de 
către entități teritoriale, inclusiv orașe și 
municipii, și, în special, dacă planul 
permite în mod explicit orașelor și 
municipiilor să liciteze pentru o 
combinație de granturi și împrumuturi 
pentru a-și alinia activitățile existente la 
obiectivele menționate la articolul 4 din 
prezentul regulament 
și 

- planul de redresare și reziliență 
cuprinde măsuri care se preconizează că 
vor conduce la îmbunătățiri în ceea ce 
privește principiile pilonului european al 
drepturilor sociale, astfel cum sunt 
măsurate prin tabloul de bord social.

Or. en

Amendamentul 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

A – Impact preconizat mare asupra 
potențialului de creștere și a rezilienței 
economice și sociale, precum și asupra 
coeziunii

A – Impact preconizat mare asupra 
potențialului de creștere sustenabilă și a 
rezilienței economice, sociale și 
instituționale, precum și asupra coeziunii 
și convergenței și conduce la îmbunătățiri 
în ceea ce privește principiile pilonului 
european al drepturilor sociale

Or. en

Amendamentul 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

B – Impact preconizat mediu asupra 
potențialului de creștere și a rezilienței 
economice și sociale, precum și asupra 
coeziunii

B – Impact preconizat mediu asupra 
potențialului de creștere sustenabilă și a 
rezilienței economice, sociale și 
instituționale, precum și asupra coeziunii 
și convergenței și conduce la îmbunătățiri 
în ceea ce privește principiile pilonului 
european al drepturilor sociale

Or. en

Amendamentul 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

C – Impact preconizat mic asupra 
potențialului de creștere și a rezilienței 
economice și sociale, precum și asupra 
coeziunii

C – Impact preconizat mic asupra 
potențialului de creștere sustenabilă și a 
rezilienței economice, sociale și 
instituționale, precum și asupra coeziunii 
și convergenței și conduce la îmbunătățiri 
în ceea ce privește principiile pilonului 
european al drepturilor sociale

Or. en

Amendamentul 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 a Se preconizează că nicio măsură 
din planul de redresare și reziliență al 
statului membru nu va afecta negativ 
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niciunul dintre obiectivele de mediu 
enumerate în Regulamentul (UE) 
2020/852, în conformitate cu articolul 17 
din același regulament. 
Sfera de aplicare 

— evaluarea în materie de climă și 
biodiversitate a fost realizată în mod 
corect, conform orientărilor, pentru 
fiecare măsură din planul de redresare și 
de reziliență 
și 

— nicio măsură din planul de redresare și 
reziliență al statului membru nu afectează 
negativ niciunul dintre obiectivele de 
mediu enumerate în Regulamentul (UE) 
2020/852, în conformitate cu articolul 17 
din același regulament. 
Evaluare 

A – Evaluarea în materie de climă și 
biodiversitate a fost realizată în mod 
corect, conform orientărilor, pentru 
fiecare măsură din planul de redresare și 
de reziliență și se preconizează că nicio 
măsură din planul de redresare și 
reziliență al statului membru nu va dăuna 
semnificativ niciunuia dintre obiectivele 
de mediu enumerate în Regulamentul 
(UE) 2020/852, în conformitate cu 
articolul 17 din regulamentul respectiv. 
B – Evaluarea în materie de climă și 
biodiversitate a fost realizată în mod 
corect, conform orientărilor, pentru 
fiecare măsură din planul de redresare și 
de reziliență, însă se preconizează că una 
sau mai multe măsuri din planul de 
redresare și reziliență al statului membru 
vor cauza daune minore unuia dintre 
obiectivele de mediu enumerate în 
Regulamentul (UE) 2020/852, în 
conformitate cu articolul 17 din 
regulamentul respectiv, și se preconizează 
că măsurile care însoțesc planurile de 
redresare și reziliență vor atenua 
semnificativ impactul negativ. 
C – Evaluarea în materie de climă și 
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biodiversitate nu a fost realizată în mod 
corect, conform orientărilor, pentru 
măsurile din planul de redresare și de 
reziliență sau se preconizează că măsurile 
din planul de redresare și reziliență al 
statului membru vor dăuna semnificativ 
oricăruia dintre obiectivele de mediu 
enumerate în Regulamentul (UE) 
2020/852, în conformitate cu articolul 17 
din regulamentul respectiv; 

Or. en

Amendamentul 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4a Se preconizează că planul privind 
egalitatea de gen inclus în planul de 
redresare și reziliență va aborda în mod 
eficace impactul crizei asupra egalității de 
gen, în special în domeniul ocupării forței 
de muncă, al egalității de remunerare și al 
accesului la finanțare.
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare:

- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen, 
elaborat pe baza consultării cu 
organizațiile de femei ale societății civile, 
inclus în planul de redresare și reziliență, 
va contribui în mod semnificativ la 
abordarea impactului crizei asupra 
egalității de gen; și 
- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la crearea 
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de locuri de muncă pentru femei; și
- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la 
reducerea diferenței de remunerare între 
bărbați și femei; și 
- se preconizează că punerea în aplicare a 
planului privind egalitatea de gen inclus 
în planul de redresare și reziliență va 
contribui în mod semnificativ la 
facilitarea accesului la credite pentru 
femeile antreprenoare; 
Evaluare

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea eficientă a 
impactului crizei asupra egalității de gen. 
B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
impactului crizei asupra egalității de gen. 
C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea impactului crizei 
asupra egalității de gen.

Or. en

Amendamentul 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4b Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la consolidarea valorilor 
consacrate la articolul 2 din TUE.
Sfera de aplicare

se preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor aborda în mod eficient 
deficiențele în ceea ce privește valorile 
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prevăzute la articolul 2 din TUE;
și

se preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor sprijini în mod eficient și 
nediscriminatoriu organizațiile non-profit 
ale societății civile, organizațiile non-
profit, mijloacele independente de 
informare în masă și municipalitățile, 
regiunile sau alte autorități subnaționale 
din statul membru.
Evaluare

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie în mod eficace la consolidarea 
valorilor consacrate la articolul 2 din 
TUE.
B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie în mod efectiv într-o oarecare 
măsură la consolidarea valorilor 
consacrate la articolul 2 din TUE.
C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie în mod efectiv la consolidarea 
valorilor consacrate la articolul 2 din 
TUE.

Or. en

Amendamentul 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5 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

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
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următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– statul membru a furnizat 
suficiente informații și dovezi în sprijinul 
faptului că cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este adecvat („caracterul 
rezonabil”)
și

– statul membru a furnizat 
suficiente informații și dovezi în sprijinul 
faptului că cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este conform cu natura și tipul 
reformelor și investițiilor avute în vedere 
(„caracterul plauzibil”)
și

– statul membru a furnizat 
suficiente informații și dovezi în sprijinul 
faptului că cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență care urmează să fie finanțat în 
cadrul instrumentului nu face obiectul 
unei finanțări existente sau planificate 
din partea Uniunii
și

– cuantumul costurilor totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență este proporțional cu impactul 
preconizat al măsurilor avute în vedere 
incluse în plan asupra economiei statului 
membru în cauză.
Evaluare

A – Într-o mare măsură

B – Într-o măsură moderată

C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru



AM\1213691RO.docx 91/129 PE657.422v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6. Planul de redresare și reziliență 
conține măsuri de punere în aplicare a 
proiectelor de reformă și de investiții 
publice care reprezintă acțiuni coerente.

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– planul de redresare și de reziliență 
include măsuri ale căror efecte se 
potențează reciproc.
Evaluare

A – Într-o mare măsură

B – Într-o măsură moderată

C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6a angajamentele de reformă 
reprezintă un pachet cuprinzător de 
reforme;

Or. en

Amendamentul 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6b Pentru evaluarea efectuată în 
temeiul acestui criteriu, Comisia ține 
seama de următoarele elemente:
Sfera de aplicare

- propunerea de angajamente de reformă 
vizează abordarea unui set de provocări 
interconectate pentru statul membru 
(acoperire);
și

- propunerea de angajamente de reformă 
vizează abordarea unor provocări care 
sunt esențiale pentru funcționarea 
economiei statului membru (relevanță).
Evaluare

A – Acoperirea și relevanța reformelor 
sunt mari: angajamentele de reformă 
vizează abordarea mai multor provocări 
identificate în recomandările specifice 
fiecărei țări.
B – Acoperirea și relevanța sunt medii: 
angajamentele de reformă vizează 
abordarea mai multor provocări 
identificate în cadrul documentelor 
relevante ale semestrului european 
adoptate oficial de Comisie.
C – Acoperirea și relevanța sunt mici: nu 
este îndeplinit niciunul dintre criteriile 
menționate mai sus.

Or. en

Amendamentul 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare

– în cadrul statului membru în 
cauză există o structură însărcinată cu: 
(i) punerea în aplicare a planului de 
redresare și reziliență; (ii) monitorizarea 
progreselor înregistrate în ceea ce privește 
obiectivele de etapă și țintele și (iii) 
raportarea
și

– obiectivele de etapă și țintele 
propuse sunt clare și realiste; indicatorii 
propuși sunt relevanți, acceptabili și 
fiabili
și

– măsurile generale propuse de 
statele membre în ceea ce privește 
organizarea punerii în aplicare a 
angajamentelor de reformă și investiții 
(inclusiv asigurarea unei alocări 
suficiente a personalului) sunt credibile.
Evaluare

A - Măsuri adecvate pentru o punere în 
aplicare eficace
B - Măsuri minime pentru o punere în 
aplicare eficace
C - Măsuri insuficiente pentru o punere 
în aplicare eficace

Or. en
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Amendamentul 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.7 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 obiectivelor de etapă 
și a țintelor propuse și a indicatorilor 
aferenți.

Or. en

Amendamentul 1674
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.7 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în cadrul statului membru în cauză 
există o structură însărcinată cu: (i) 
punerea în aplicare a planului de redresare 
și reziliență; (ii) monitorizarea progreselor 
înregistrate în ceea ce privește obiectivele 
de etapă și țintele și (iii) raportarea

– în cadrul statului membru în cauză 
există o structură însărcinată cu: (i) 
punerea în aplicare a planului de redresare 
și reziliență; (ii) monitorizarea progreselor 
înregistrate în ceea ce privește obiectivele 
de etapă și țintele care au la bază termene 
clare și dovezi științifice; și (iii) raportarea 
auditată;

Or. en

Amendamentul 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.7 – paragraful 1 – subparagraful 1 – 
liniuța 1 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- și

- această structură garantează că 
instituțiile bugetare independente joacă 
un rol activ, asigurând finanțarea și 
dotarea cu personal corespunzătoare ale 
acestora;
și

- în ceea ce privește proiectele de 
investiții, această structură include un 
grup independent de experți care dispune 
de o finanțare suficientă și care are 
sarcina de a evalua eficiența, eficacitatea, 
caracterul oportun și adecvat al fiecărui 
proiect în raport cu planul de redresare și 
reziliență corespunzător;

Or. en

Amendamentul 1676
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.7 – paragraful 1 – subparagraful 2 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– obiectivele de etapă și țintele 
propuse sunt clare și realiste; indicatorii 
propuși sunt relevanți, acceptabili și 
fiabili

– obiectivele de etapă și țintele 
propuse sunt clare și corespund acțiunilor 
necesare în vederea unei tranziții 
sustenabile; indicatorii sunt bazați pe 
contabilizarea capitalului natural, analiza 
ciclului de viață și costul inacțiunii;

Or. en

Amendamentul 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.7a 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 și regionale, partenerii sociali, 
organizațiile societății civile și alte părți 
interesate relevante beneficiază de 
posibilități efective de a participa la 
pregătirea și punerea în aplicare a 
planului de redresare și reziliență. 
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente: 
Sfera de aplicare 

— se preconizează că atât consultările 
desfășurate pentru pregătirea planului de 
redresare și reziliență, cât și dialogurile 
programate, inclusiv obiectivele de etapă 
și țintele relevante privind punerea în 
aplicare a planului de redresare și 
reziliență, vor garanta că autoritățile 
locale și regionale, partenerii sociali, 
organizațiile societății civile 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 

— se preconizează că atât consultările 
desfășurate pentru pregătirea planului de 
redresare și reziliență, cât și dialogurile 
programate, inclusiv obiectivele de etapă 
și țintele relevante privind punerea în 
aplicare a planului de redresare și de 
reziliență, vor garanta că autoritățile 
locale și regionale, partenerii sociali, 
organizațiile societății civile și alte părți 
interesate relevante beneficiază de 
posibilități efective de a participa la 
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punerea în aplicare a planului de 
redresare și reziliență. 
Evaluare 

A – În mare măsură, atât în ceea ce ține 
de pregătire, cât și de punerea în aplicare; 
B – Într-o măsură moderată,  atât în ceea 
ce ține de pregătire, cât și de punerea în 
aplicare; 
C – În mică măsură, în ceea ce ține de 
pregătire și de punerea în aplicare. 

Or. en

Amendamentul 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.7a La pregătirea planurilor de 
redresare și reziliență participă astfel cum 
se cuvine părțile interesate, inclusiv 
municipalitățile, autoritățile locale și 
urbane, guvernele regionale, ONG-urile 
și organizațiile societății civile, precum și 
sindicatele și reprezentanții sectorului 
economic, în conformitate cu principiul 
parteneriatului.
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
- statul membru a deschis un dialog cu 
părțile interesate în procesul de pregătire 
a planurilor de redresare și de reziliență, 
a creat canale pentru a aduna și analiza 
părerile părților interesate; au fost 
organizate forumuri adecvate la care au 
participat părțile interesate pentru a face 
schimb de opinii cu privire la planurile de 
redresare și reziliență;
- statul membru  a examinat, evaluat și 
luat în considerare propunerile părților 
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interesate și respingerea
Sfera de aplicare

Evaluare A – În mare măsură

B – Într-o măsură moderată

C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul 1
Criterii Sfera de aplicare Evaluare

A - În mare măsură

B - Într-o măsură 
moderată

Eficacitate Se preconizează că planul 
de redresare și reziliență 
va avea un impact de 
durată asupra statului 
membru în cauză. C - În mică măsură

Se preconizează că planul 
de redresare și reziliență 
va contribui în mod 
eficace la domeniul de 
aplicare și la obiectivele 
prevăzute la articolele 3 
și 4.
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 
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asupra economiei și a 
ocupării forței de muncă.

A - Măsuri adecvate 
pentru o punere în 
aplicare eficace

B - Măsuri minime 
pentru o punere în 
aplicare eficace

Se preconizează că 
măsurile 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 estimate și a 
indicatorilor aferenți.

C - Măsuri insuficiente 
pentru o punere în 
aplicare eficace

A - În mare măsură

B - Într-o măsură 
moderată

Eficiență 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.

C - În mică măsură

A - În mare măsură

B - Într-o măsură 
moderată

Relevanță Se preconizează că planul 
de redresare și reziliență 
va genera o valoare 
adăugată europeană.

C - În mică măsură

Planul de redresare și 
reziliență este în 
concordanță cu 
provocările identificate în 
ultimele recomandări 
specifice fiecărei țări 
adresate statului membru 
în cauză sau în alte 
documente relevante 
adoptate oficial de 
Comisie în contextul 
semestrului european.
Planul de redresare și 
reziliență este compatibil 
cu cei șase piloni 
prevăzuți la articolul 3.
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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, a 
integrării perspectivei de 
gen și a Pilonului 
european al drepturilor 
sociale.

A - În mare măsură

B - Într-o măsură 
moderată

Coerență Planul de redresare și 
reziliență conține măsuri 
de punere în aplicare a 
proiectelor de reformă și 
de investiții care 
reprezintă acțiuni 
coerente.

C - În mică măsură

Cel puțin 30 % din 
cuantumul solicitat 
pentru planul de 
redresare și de reziliență 
contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și 
biodiversitatea și la 
obiectivele de durabilitate 
a mediului pe baza 
metodologiei furnizate de 
Comisie în conformitate 
cu articolul 14 alineatul 
(1).
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 
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civile și alte părți 
interesate relevante 
beneficiază de posibilități 
efective de a participa la 
pregătirea și punerea în 
aplicare a planului de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma procesului de evaluare și luând în 
considerare notele acordate:

În urma procesului de evaluare în 
conformitate cu articolul 16 alineatul (3) 
și luând în considerare notele acordate: 

Or. en

Amendamentul 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

dacă notele finale pentru criteriile 2.1-2.7 
includ:

dacă notele finale pentru criteriile stabilite 
în Tabelul 1 includ:

Or. en

Amendamentul 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o notă de A pentru criteriile 2.1 și 
2.2,

eliminat

Or. en

Amendamentul 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o notă de A pentru criteriile 2.1 și 
2.2,

– o notă de A pentru criteriile 2.1 (Se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență va contribui în mod eficace la 
cei șase piloni identificați la articolul 3) și 
2.2. (Se preconizează că măsurile din 
planul de redresare și reziliență vor 
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, a integrării 
perspectivei de gen și a Pilonului 
european al drepturilor sociale);

Or. en

Amendamentul 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o notă de A pentru criteriile 2.1 și 
2.2,

- patru note de A pentru criteriile 2.1, 2.2, 
2.2a și 2.3
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și pentru criteriile 2.4., 2.4a, 2.4b:

- cel puțin o notă de A și nicio notă de C

și pentru criteriile 2.5, 2.6, 2.7:

- mai multe note de A decât de B și nicio 
notă de C,

Or. en

Amendamentul 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o notă de A pentru criteriile 2.1 și 
2.2,

– numai note de A,

sau

Or. en

Amendamentul 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

și în cazul celorlalte criterii: eliminat
– note de A pentru fiecare criteriu

Or. en

Amendamentul 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

și în cazul celorlalte criterii: eliminat
– note de A pentru fiecare criteriu

Or. en

Amendamentul 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

și în cazul celorlalte criterii: eliminat
– note de A pentru fiecare criteriu

Or. en

Amendamentul 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 2 – liniuța 1 a 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- mai multe note de A decât de B și 
nicio notă de C,
sau

Or. en

Amendamentul 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau eliminat
– mai multe note de A decât de B și 
nicio notă de C.

Or. en

Amendamentul 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau eliminat
– mai multe note de A decât de B și 
nicio notă de C.

Or. en

Amendamentul 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– mai multe note de A decât de B și 
nicio notă de C.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– mai multe note de A decât de B și 
nicio notă de C.

– mai multe note de B decât de A și 
nicio notă de C,
sau

Or. en

Amendamentul 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 1 – subparagraful 3 – liniuța 1 a 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- numai note de B.

Or. en

Amendamentul 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

dacă notele finale pentru criteriile 2.1-2.7 
includ:

dacă notele finale pentru criteriile stabilite 
în Tabelul 1 includ:

Or. en
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Amendamentul 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o notă care nu este A pentru 
criteriile 2.1 și 2.2,

eliminat

Or. en

Amendamentul 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o notă care nu este A pentru 
criteriile 2.1 și 2.2,

– o notă care nu este A pentru 
criteriile 2.1, 2.2, 2.2a și 2.3;

Or. en

Amendamentul 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o notă care nu este A pentru 
criteriile 2.1 și 2.2,

– cel puțin o notă de C;

Or. en

Amendamentul 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

și în cazul celorlalte criterii: eliminat
– mai multe note de B decât de A;

Or. en

Amendamentul 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

și în cazul celorlalte criterii: eliminat
– mai multe note de B decât de A;

Or. en

Amendamentul 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

și în cazul celorlalte criterii: și în cazul criteriilor 2.4, 2.4a, 2.4b:  

- nicio notă de A sau cel puțin o notă de C 

și

pentru criteriile 2.5, 2.6, 2.7: 

- mai multe note de B decât de A.

Or. en
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Amendamentul 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– mai multe note de B decât de A; eliminat

Or. en

Amendamentul 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– mai multe note de B decât de A; eliminat

Or. en

Amendamentul 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau eliminat
– cel puțin o notă de C.

Or. en
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Amendamentul 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau eliminat
– cel puțin o notă de C.

Or. en

Amendamentul 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – subparagraful 2 – subparagraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau eliminat
– cel puțin o notă de C.

Or. en

Amendamentul 1707
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii se utilizează în conformitate cu 
datele și informațiile disponibile, inclusiv 
date cantitative și/sau calitative.

Indicatorii au la bază indicatori de 
sustenabilitate armonizați și se utilizează 
în conformitate cu date comparabile, 
bazate pe contabilizarea capitalului 
natural, analiza ciclului de viață și costul 
inacțiunii, inclusiv date cantitative și/sau 
calitative.

Or. en
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Amendamentul 1708
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul planurilor de redresare și 
reziliență aprobate în actul de punere în 
aplicare al Comisiei;

(a) numărul planurilor de redresare, 
reziliență și tranziție aprobate în actul de 
punere în aplicare al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul planurilor de redresare și 
reziliență aprobate în actul de punere în 
aplicare al Comisiei;

(a) numărul planurilor de redresare și 
reziliență aprobate;

Or. en

Amendamentul 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul planurilor de redresare și 
reziliență aprobate în actul de punere în 
aplicare al Comisiei;

(a) numărul planurilor de redresare și 
reziliență aprobate în decizia de punere în 
aplicare a Comisiei;

Or. en
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Amendamentul 1711
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) progresele înregistrate în 
realizarea obiectivelor taxonomiei UE pe 
baza unor indicatori de sustenabilitate 
având la bază termene clare și dovezi 
științifice și verificarea respectării 
principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” în cadrul tuturor 
activităților finanțate de mecanism.

Or. en

Amendamentul 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) (i) stadiul de executare a planului 
de redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 1713
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea ex post menționată la 
articolul 25 este efectuată de Comisie și în 
scopul stabilirii legăturilor dintre sprijinul 
financiar global oferit (inclusiv, dacă este 
cazul, sub formă de împrumuturi) de 

Evaluarea ex post menționată la 
articolul 25 este efectuată de Comisie și în 
scopul stabilirii legăturilor dintre sprijinul 
financiar global oferit (inclusiv, dacă este 
cazul, sub formă de împrumuturi) de 
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Mecanismul de redresare și reziliență și 
punerea în aplicare a măsurilor relevante în 
statul membru în cauză în vederea 
consolidării redresării, a rezilienței, a 
creșterii durabile, a creării de locuri de 
muncă și a coeziunii.

Mecanismul de redresare și reziliență și 
punerea în aplicare a măsurilor relevante în 
statul membru în cauză în vederea 
consolidării redresării, a rezilienței, a 
creșterii durabile, a creării de locuri de 
muncă și a coeziunii. În cazul în care au 
fost încălcate angajamentele sau nu se 
înregistrează progrese în ceea ce privește 
reformele de tranziție, banii sunt 
recuperați de la statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Anexa III a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIIa

Orientări privind măsurile de reformă și 
de investiții care se încadrează în 
domeniile politicilor europene menționate 
la articolul 3 din prezentul regulament.
Planurile de redresare și de reziliență ale 
statelor membre vor trebui să abordeze în 
mod eficient domeniile prioritare 
europene identificate la articolul 3 din 
prezentul regulament, și anume:
- tranziția verde, în contextul Pactului 
verde;
- transformarea digitală, în contextul 
Agendei digitale;
- coeziunea economică, productivitatea și 
competitivitatea, în contextul Strategiei 
industriale și al Strategiei pentru IMM-
uri;
- coeziunea socială, în contextul Pilonului 
european al drepturilor sociale;
- reziliența instituțională, în vederea 
creșterii capacității de reacție la crize;
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- politicile destinate generației următoare, 
în contextul Agendei pentru competențe 
în Europa, al Garanției pentru tineret și 
al Garanției europene pentru copii.
În pregătirea planurilor lor de redresare 
și de reziliență, statele membre se pot 
ghida după această anexă pentru a stabili 
reformele și investițiile acoperite de 
fiecare dintre cei șase piloni menționați 
anterior. Următoarea listă este deschisă și 
poate fi extinsă ulterior.
1. Tranziția verde

Având în vedere obiectivele Pactului 
verde, în special în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor UE actualizate 
privind clima pentru 2030 și a obiectivului 
privind neutralitatea climatică până în 
2050, instrumentul sprijină doar planurile 
care respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”.
Pentru regiunile care depind în mare 
măsură de extracția și arderea 
cărbunelui, lignitului, șisturilor 
bituminoase sau turbei, Comisia poate 
aproba planuri de redresare și de 
reziliență care includ investiții în activități 
legate de gazele naturale, cu condiția ca 
astfel de activități să respecte următoarele 
condiții cumulative:
(a) să fie utilizate ca tehnologie de 
tranziție pentru înlocuirea cărbunelui, a 
lignitului, a turbei sau a șisturilor 
bituminoase;
(b) să se încadreze în limitele 
disponibilității sustenabile sau să fie 
compatibile cu utilizarea hidrogenului 
curat, a biogazului și a biometanului;
(c) să contribuie la obiectivele de mediu 
ale Uniunii privind atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, prin accelerarea eliminării 
complete a cărbunelui, a lignitului, a 
turbei sau a șisturilor bituminoase;
(d) să permită reduceri semnificative ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră și ale 
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poluării atmosferice și să asigure 
creșterea eficienței energetice;
(e) să contribuie la combaterea sărăciei 
energetice;
(f) să nu împiedice dezvoltarea surselor 
regenerabile de energie în teritoriile în 
cauză și să fie compatibile și în sinergie 
cu o utilizare viitoare a surselor 
regenerabile de energie.
Exemple de măsuri care ar avea un 
impact pozitiv în ceea ce privește 
atingerea obiectivului de neutralitate din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon:
- promovarea energiei curate, creșterea 
capacității, promovarea unui sistem 
energetic inteligent;
- investiții în regiunile care depind în 
mare măsură de extracția și arderea 
cărbunelui, lignitului, șisturilor 
bituminoase sau turbei, pentru a asigura 
o tranziție justă către neutralitate din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon;
- promovarea eficienței energetice prin 
proiecte de renovare a clădirilor, axate pe 
economisirea de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic 
conectat;
- combaterea sărăciei energetice;

- dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și 
transfrontaliere;
- promovarea producerii de energie din 
surse regenerabile și a proiectelor de 
stocare;
- promovarea transportului cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, în special a 
transportului feroviar și subteran și a 
utilizării bicicletelor;
- consolidarea absorbanților de carbon;

- o legislație coerentă pentru a promova 
adoptarea noilor tehnologii;
- investiții în hidrogen;

- interconexiuni ale infrastructurilor 
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energetice;
- coridoare transeuropene de transport 

- construirea instalațiilor necesare pentru 
a produce panouri solare și vehicule 
electrice.
Exemple de măsuri care ar promova 
tranziția către o economie circulară:
- promovarea unor noi modele de servicii 
și a unei economii bazate pe partajare;
- repararea și refabricarea produselor;

- îmbunătățirea gestionării deșeurilor și 
promovarea economiei circulare;
- creșterea gradului de reciclare a 
produselor chimice;
- promovarea eficienței materialelor;

- captarea și utilizarea dioxidului de 
carbon (CUC).
Exemple de măsuri care ar avea un 
impact pozitiv asupra biodiversității:
- dezvoltarea infrastructurii zonelor de 
conservare a naturii, pentru a sprijini 
utilizarea în scopuri recreative și 
turismul;
- reabilitarea și refacerea habitatelor, 
inclusiv măsuri de reabilitare a apei; 
- soluții bazate pe natură pentru utilizarea 
resurselor naturale și gestionarea apei;
- protejarea și stimularea biodiversității și 
promovarea agriculturii, pescuitului și 
silviculturii sustenabile;
- dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și 
transfrontaliere.
II. Transformarea digitală

Ținând seama de obiectivele Agendei 
digitale, instrumentul va sprijini planurile 
care vor conduce la finalizarea pieței 
unice digitale.
Exemple de măsuri legate de conectivitate 
și infrastructura de date:
- acoperirea 5G, inclusiv implementarea 
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pe scară largă a coridoarelor 5G de-a 
lungul căilor de transport;
- acces universal la conectivitate 
ultrarapidă în zonele urbane și rurale și la 
prețuri accesibile pentru toate persoanele 
și întreprinderile;
- rețele de comunicații electronice de 
foarte mare viteză;
- conectarea tuturor factorilor 
socioeconomici la rețelele Gigabit.
Exemple de măsuri legate de capacitățile 
digitale și de implementarea tehnologiilor 
generice esențiale:
- spații de date;

- supercalculatoare;

- securitate cibernetică;

- inteligență artificială;

- infrastructuri de informatică cuantică; 

- semiconductori, microprocesoare, 
tehnologii de tip cloud și edge (procesare 
la margine), calcul de înaltă performanță;
- internetul obiectelor (IO);

- tehnologia blockchain și cea a 
registrelor distribuite, în special în 
soluțiile de guvernare electronică;
- robotică și automatizarea proceselor 
robotice, în special pentru dezvoltarea 
guvernanței electronice;
- fotonică, bioindustrie;

Exemple de măsuri de investiții legate de 
dezvoltarea digitală în educația digitală și 
în cercetare și dezvoltare:
- cercetare și dezvoltare în domeniul TIC 
finanțate din fonduri publice în toate 
sectoarele;
- dezvoltarea capacității digitale pentru 
sisteme de educație și de formare 
reziliente și eficiente;
- îmbunătățirea competențelor digitale 
pentru transformarea digitală și crearea 
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unui ecosistem european de încredere de 
conținuturi, instrumente, servicii și 
platforme în domeniul educației digitale.
Exemple de măsuri legate de 
modernizarea și îmbunătățirea calității 
sistemului de administrație publică și ale 
locului de muncă prin intermediul 
instrumentelor digitale:
- modernizarea administrației publice 
folosind catalizatori digitali;
- mobilitatea cetățenilor și a 
întreprinderilor prin intermediul 
interoperabilității transfrontaliere;
- accelerarea proceselor administrative și 
facilitarea interacțiunii digitale dintre 
administrații și cetățeni și întreprinderi;
- accesul la echipamente și soluții digitale 
la locul de muncă și pentru munca de la 
distanță.
Exemple de măsuri legate de digitalizarea 
întreprinderilor:
- utilizarea instrumentelor digitale și a 
echipamentelor tehnologice în 
ecosistemele industriale, inclusiv în 
agricultură sau turism;
- punerea în aplicare a strategiei pentru 
IMM-uri pentru o Europă sustenabilă și 
digitală, în special prin dezvoltarea unor 
rețele de clustere și a unor centre de 
inovare digitală;
- crearea, finanțarea și menținerea 
incubatoarelor.
III. Coeziune economică, 
productivitate și competitivitate
Ținând seama de obiectivele strategiei 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală și ale strategiei 
industriale, instrumentul va sprijini 
planurile care vor asigura redresarea 
economică după pandemie, contribuind 
astfel la autonomia strategică a Uniunii, 
susținând și consolidând ecosistemele 
industriale și lanțurile valorice strategice 
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ale acesteia.
Exemple de măsuri care creează, mențin 
și consolidează activitățile de importanță 
strategică pentru Uniune:
- infrastructuri fizice sustenabile care să 
asigure o mai bună conectivitate și pe 
teritoriile naționale, regionale sau locale 
ale Uniunii;
- elemente de infrastructură identificate 
ca fiind esențiale în domeniile sănătății, 
energiei, apei, alimentației, industriei 
agroalimentare, mediului;
- consolidarea lanțului valoric 
intraeuropean prin reindustrializare, 
internaționalizare, adaptare la 
transformarea și diversificarea digitală.
Exemple de măsuri care vizează creșterea 
productivității:
- investiții în cercetare și inovare acolo 
unde investițiile au o importanță 
strategică pentru economia Uniunii;
- reindustrializarea sustenabilă și 
inovatoare a ecosistemelor care contribuie 
în mod semnificativ la economia 
națională și/sau a Uniunii;
- sprijinirea sectorului turismului și a 
industriei ospitalității, inclusiv a 
turismului rural și a agroturismului, prin 
măsuri pentru hoteluri, restaurante, 
operatorii de turism, agențiile de voiaj și 
serviciile de transport feroviar pe distanțe 
lungi, croaziere și companiile aeriene 
pentru a recupera pierderile cauzate de 
pandemie;
- proiecte strategice în conținuturi și 
tehnologii audiovizuale și mass-media 
care consolidează capacitatea pe termen 
lung de a produce și de a distribui 
conținutul sectoarelor și industriilor 
culturale și creative, ale audiovizualului și 
mass-mediei;
- programe de inovare și modernizare 
industrială pentru întreprinderile care 
oferă servicii sportive, finanțarea 
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cluburilor și a asociațiilor sportive de 
masă.
Exemple de măsuri care stimulează 
competitivitatea:
- accesul la finanțare pentru IMM-urile, 
întreprinderile nou-înființate, 
întreprinderile în curs de extindere și 
microîntreprinderile afectate de 
pandemie, în special pentru 
întreprinderile locale din agricultură și 
turismul ecologic;
- crearea unor programe naționale de 
dezvoltare a antreprenoriatului, în 
conformitate cu principiile europene;
- acțiuni care vizează atenuarea efectului 
crizei asupra procesului de adoptare a 
monedei unice de statele membre din 
afara zonei euro.
IV. Coeziunea socială

Ținând seama de principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale, 
instrumentul va sprijini planurile care vor 
aborda consecințele sociale ale pandemiei 
și care vor promova o Uniune mai 
favorabilă incluziunii și mai echitabilă. 
Sunt încurajate în mod special reformele 
și investițiile care generează un impact 
social.
Exemple de măsuri care construiesc piețe 
reziliente ale forței de muncă:
- crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate, care să sprijine echilibrul dintre 
viața profesională și cea privată și o mai 
bună distribuire a responsabilităților de 
îngrijire;
- creșterea participării femeilor pe piața 
forței de muncă, inclusiv prin garantarea 
egalității de șanse și a evoluției în carieră;
- garantarea unui concediu corespunzător 
din motive familiale și a unor formule 
flexibile de lucru;
- abordarea diferenței de remunerare 
dintre femei și bărbați;
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- măsuri de integrare a șomerilor 
necalificați și a șomerilor de lungă durată 
pe piața forței de muncă.
Exemple de măsuri care combat 
inegalitatea și promovează incluziunea 
socială:
- reforme pentru un acces mai mare la 
educație, formare, cultură, locuri de 
muncă, serviciile sociale și de sănătate;
- integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate, în special a persoanelor cu 
dizabilități și a minorităților rome;
- reforme pentru dezvoltarea, 
modernizarea și îmbunătățirea sistemelor 
de securitate socială și de protecție 
socială;
-  reforme și investiții care să abordeze 
problema persoanelor fără adăpost și să 
ofere soluții pentru a putea pune la 
dispoziție locuințe sociale moderne, 
sustenabile și la prețuri accesibile.
Exemple de măsuri de dezvoltare a 
ecosistemului pieței sociale:
- investiții în capitalul public, comercial și 
filantropic;
- dezvoltarea infrastructurii sociale, a 
dialogului social și a protecției sociale;
- promovarea noilor modele de afaceri din 
economia socială, inclusiv investiții cu 
impact social și contracte cu rezultate 
sociale.
V. Reziliența instituțională

Instrumentul va susține planurile care 
sporesc reziliența și capacitatea 
administrativă și instituțională de reacție 
la situațiile de criză ale statelor membre și 
ale autorităților lor regionale și locale 
respective în ceea ce privește provocările 
cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.
Exemple de măsuri care îmbunătățesc 
răspunsul instituțiilor la situații de criză:
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- promovarea soluțiilor care să garanteze 
continuitatea activității și serviciilor în 
instituții și sectoare publice și private 
esențiale;
- reforme ale sistemului de sănătate 
publică și ale sistemului sanitar;
- investiții în infrastructura de sănătate 
publică;
- îmbunătățirea capacității sistemelor de 
sănătate de a menține condiții de muncă 
sigure și sustenabile pentru personalul 
medical, chiar și în condiții dificile;
- îmbunătățirea condițiilor de muncă în 
sectorul îngrijirii, precum în sectorul 
îngrijirii copiilor și al persoanelor în 
vârstă;
- dezvoltarea serviciilor de îngrijire și de 
îngrijire la domiciliu de calitate și 
accesibile ca preț;
- reforme și investiții pentru centre de 
asistență și de îngrijire, echipamente 
medicale și servicii medicale mai sigure, 
de mai bună calitate și mai accesibile;
- îmbunătățirea capacității instituțiilor 
publice de a garanta drepturile 
lucrătorilor mobili și transfrontalieri;
Exemple de măsuri de reducere la 
minimum a sarcinii administrative:
- stabilitatea sistemelor financiare;

- reforme și investiții pentru un sistem 
judiciar independent, mai bine echipat cu 
soluții digitale;
- transpunerea, punerea în aplicare și 
monitorizarea Directivei privind 
combaterea spălării banilor.
VI. Next Generation

Ținând seama de obiectivele Agendei 
europene pentru competențe, ale 
Garanției pentru tineret și ale Garanției 
pentru copii, instrumentul va sprijini 
proiecte care abordează provocările 
demografice și care urmăresc ca tinerii de 
astăzi să nu devină o „generație a 
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carantinei”. În acest sens, instrumentul 
financiar va finanța planuri care vizează 
combaterea riscului de a prejudicia pe 
termen lung perspectivele de integrare a 
tinerilor pe piața forței de muncă și 
bunăstarea lor generală.
Exemple de măsuri care promovează 
educația și competențele:
- crearea unor strategii și acțiuni de 
calificare, de perfecționare și de 
recalificare la nivel național și regional;
- reforme în domeniul educației și 
formării profesionale;
- programe de învățare pe tot parcursul 
vieții;
- programe pentru competențe 
antreprenoriale și transversale;
- urmarea unor parcursuri profesionale 
mai bune și crearea unor condiții de 
muncă îmbunătățite pentru toți lucrătorii;
- dezvoltarea infrastructurii fizice și 
digitale în domeniul educației;
- programe de competențe digitale.

Exemple de măsuri care vizează copiii și 
tineretul:
- proiecte care să prevadă evoluția pieței 
forței de muncă;
- egalitate de șanse și un acces egal la 
educație, sănătate, alimentație, locuri de 
muncă și locuințe pentru copii și tineri;
- reducerea sărăciei.

Exemple de măsuri care să elimine 
decalajul dintre generații:
- investiții în economia vârstei a treia;

- reforme ale sistemelor de pensii, cu 
accent pe sustenabilitatea sistemelor de 
pensii pentru lucrători și persoanele care 
desfășoară o activitate independentă;
- egalitate de șanse între femei și bărbați 
în ceea ce privește dobândirea drepturilor 
de pensie.
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Amendamentul 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIIa

Lista pozitivă a măsurilor de reformă și de 
investiții care, printre altele, se încadrează 
în domeniile de politică europene 
prioritare
Măsurile de reformă și de investiții din 
domeniile de politică europene prioritare 
pot include, printre altele:
1. Reforme și investiții publice care 
sprijină transformarea verde și sporesc 
reziliența mediului, inclusiv:
- investiții în infrastructura de transport 
care promovează mijloace de transport cu 
emisii scăzute sau cu emisii zero, inclusiv 
conexiunea maritimă pentru regiunile 
ultraperiferice insulare; 
- investiții în infrastructuri de producție, 
de stocare și de distribuție a energiei cu 
emisii zero; investiții și stimulente pentru 
dezvoltarea tehnologiilor de înlocuire a 
utilizării combustibililor fosili în sectoare 
cu emisii ridicate de dioxid de carbon, 
cum ar fi agricultura, produsele chimice 
sau transportul maritim; reforme și 
investiții care vizează îmbunătățirea 
gestionării deșeurilor și promovarea 
economiei circulare; 
- protejarea și stimularea biodiversității și 
promovarea agriculturii, pescuitului și 
silviculturii sustenabile; prevenirea 
poluării solului și a apelor subterane și 
curățarea lor, îmbunătățirea compoziției 
chimice și a situației ecologice a apelor 
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subterane și de suprafață, precum și a 
solului și 
îmbunătățirea protecției împotriva 
daunelor cauzate de inundații, secete și 
alte dezastre naturale;
2. Reforme și investiții care 
promovează transformarea digitală a 
economiei, societății și administrației:
- propunerea unor soluții de guvernare 
electronică și digitalizarea tuturor 
proceselor administrative, acolo unde este 
posibil;
- investiții în capacitatea membrilor 
administrațiilor publice de a lucra de la 
distanță și de a accesa documentele 
necesare pentru a menține funcțională 
administrația publică în situațiile de 
urgență; 
- digitalizarea sistemului judiciar, inclusiv 
garantarea capacității de a organiza 
audieri și ședințe de judecată online;
- reforme și investiții care modernizează 
capacitățile de stocare a datelor și de a 
face schimb de date ale serviciilor și 
administrațiilor publice, agențiilor, 
întreprinderilor de stat și ale altor actori 
implicați, în vederea garantării securității 
și protecției datelor, unei infrastructuri 
deschise și interoperabile, utilizării 
eficiente a energiei și a transparenței în 
ceea ce privește disponibilitatea datelor;
- sprijinirea educației și formării centrate 
pe tehnologia digitală, inclusiv a educației 
pentru adulți, pentru a îmbunătăți gradul 
de conștientizare a importanței 
tehnologiilor digitale și de cunoștințe în 
acest domeniu; 
- reforme și investiții publice în susținerea 
din punct de vedere juridic și 
administrativ a utilizării internetului în 
UE și în regimuri naționale de 
reglementare pentru IMM-uri, cercetători 
și organizații nonprofit;
3. Reforme și investiții publice care 
sporesc reziliența economică, socială și 
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instituțională, precum și pregătirea pentru 
situații de criză, inclusiv:
(a) Reziliența economică și a 
întreprinderilor:
- soluții menite să asigure continuitatea 
activității și serviciilor pentru instituțiile 
publice și private esențiale pentru a 
îndeplini funcțiile politice, economice, 
sociale, administrative, de siguranță 
publică, de securitate, de sănătate, de 
îngrijire, de transport, de achiziții și de 
educație în societăți;
- reforme și sisteme de reglementare care 
să stimuleze întreprinderile și actorii 
societății civile să modernizeze sistemele 
de garantare a continuității în situații de 
criză și să investească în protocoale de 
siguranță la locul de muncă în caz de 
criză pentru a reduce la minimum 
perturbările operaționale;
- stimulente pentru adaptarea proceselor 
industriale și diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare, inclusiv investiții în sisteme 
de transport flexibile, monitorizarea 
traficului și proceduri de urgență în caz 
de blocaje ale lanțului de aprovizionare;
- sisteme și protocoale de garantare a 
continuității în situații de criză pentru 
furnizorii publici și privați de servicii de 
transport;
- capacitatea sistemelor financiare 
naționale și supranaționale de a furniza 
lichidități și de a asigura facilități de plată 
sigure și continue;
(b) Reziliența socială:

- reforme și investiții menite să 
consolideze capacitatea guvernelor 
naționale, regionale și locale de a sprijini 
cetățenii în perioadele în care mijloacele 
lor de subzistență sunt afectate brusc și 
grav, inclusiv în programe și resurse 
administrative prin care sprijinul 
financiar sau de altă natură să fie acordat 
rapid cetățenilor care se confruntă cu 
consecințe grave asupra situației lor 
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financiare, siguranței și sănătății lor 
fizice sau mintale, inclusiv în măsuri care 
să garanteze egalitatea de gen, un sprijin 
adecvat pentru copii și protejarea 
persoanelor aflate în situații vulnerabile, 
cum ar fi persoanele cu dizabilități, 
deținuții, minoritățile, refugiații și 
solicitanții de azil;
- măsuri care să sporească capacitatea 
sistemelor de protecție socială și a altor 
sisteme de ajutor pentru venit de a 
promova incluziunea socială și de a 
garanta reziliența persoanelor, chiar și în 
condiții de stres sau de perturbări 
socioeconomice;
- resurse și capacități administrative, 
inclusiv instrumente digitale, pentru a 
coordona în mod eficient acordarea 
ajutorului financiar sau a lichidităților 
care vizează cetățenii afectați, reducând 
în același timp la minimum riscul de 
fraudă sau de alt fel de utilizare 
necorespunzătoare;
- capacitatea sistemelor de sănătate de a 
menține condiții de muncă sigure și 
sustenabile pentru personalul medical, 
chiar și în condiții dificile, și de a 
îmbunătăți condițiile de muncă în sectorul 
serviciilor de îngrijire, cum ar fi îngrijirea 
copiilor și a persoanelor în vârstă;
- capacitatea și eficacitatea instituțiilor 
din domeniul sănătății publice în ceea ce 
privește accesarea și monitorizarea 
tuturor teritoriilor și a întregii populații și 
în ceea ce privește identificarea, 
investigarea și gestionarea situațiilor 
bruște cu riscuri pentru sănătatea 
publică, în ceea ce privește limitarea 
extinderii lor și furnizarea serviciilor de 
îngrijire tuturor locuitorilor unui anumit 
stat membru, indiferent de venituri sau de 
statutul de rezident;
(c) Reziliența instituțională și 
administrativă și pregătirea pentru situații 
de criză
- reforme și investiții în detectarea 
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timpurie și într-un răspuns coordonat la 
riscurile la scară largă pentru sănătatea 
publică, cum ar fi epidemiile și 
pandemiile, dezastrele naturale, valurile 
de căldură, curenții de aer, incendiile 
forestiere, accidentele chimice, nucleare 
sau industriale;
- reforme și investiții într-o infrastructură 
de calitate și cu acoperire largă pentru a 
răspunde la riscurile pentru sănătatea 
publică, inclusiv în sisteme de coordonare 
a transportului și a distribuirii 
personalului, pacienților, echipamentelor 
medicale și echipamentelor de protecție, 
precum și în infrastructură de 
comunicații;
- reforme și investiții în garantarea unei 
aprovizionări fiabile cu medicamente și 
echipamente medicale importante, chiar și 
atunci când cererea este extrem de 
ridicată;
- reforme și investiții în capacitatea 
sistemelor naționale de sănătate de a 
coordona activitatea cu alte agenții 
naționale, europene și internaționale;
- reforme și investiții în pregătirea 
infrastructurilor critice, cum ar fi 
alimentarea cu apă sau cu energie, pentru 
situații de criză, și în menținerea 
standardelor sanitare;
- reforme și investiții în pregătirea pentru 
situații de criză și în coordonarea 
agențiilor naționale și regionale de 
protecție civilă, inclusiv a serviciilor de 
pompieri și a serviciilor de asistență 
tehnică;
- îmbunătățirea capacității 
administrațiilor publice de a identifica, 
contacta și mobiliza personalul esențial 
astfel încât să poată susține funcționarea 
infrastructurii publice esențiale, a 
securității, a administrației și a 
instituțiilor democratice;
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