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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0408),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C9-0150/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport 
și turism și Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A9-0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 2

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

(6a) Atât reziliența, cât și redresarea ar 
trebui obținute prin finanțarea a șase 
domenii principale de politică, și anume 
tranziția verde, transformarea digitală, 
coeziunea economică, productivitatea și 
competitivitatea, coeziunea socială, 
reziliența instituțională și măsurile menite 
să asigure faptul că următoarea generație 
de europeni nu devine o „generație a 
carantinei”.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Investițiile în tehnologiile, 
capacitățile și reformele verzi menite să 
asiste la realizarea unei tranziții 
energetice curate și echitabile, precum și 
stimularea eficienței energetice a 
locuințelor și a altor sectoare-cheie ale 
economiei sunt importante pentru a 
ajunge la o creștere durabilă și a 
contribui la crearea de locuri de muncă. 
Investițiile în tehnologiile, infrastructurile 
și procesele digitale vor spori 
competitivitatea Uniunii la nivel global și 
vor contribui, de asemenea, la creșterea 
rezilienței și a inovării în Uniune și la 
scăderea dependenței sale, prin 
diversificarea lanțurilor esențiale de 
aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
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Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Reformele și investițiile care 
vizează creșterea coeziunii economice și a 
productivității, care se adresează 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), al 
căror obiectiv este consolidarea pieței 
unice, a competitivității și a coeziunii 
sociale și combaterea sărăciei au o 
importanță vitală pentru relansarea 
economiilor noastre fără a lăsa pe nimeni 
în urmă.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6d) Uniunea ar trebui să ia măsuri 
pentru a asigura că următoarea generație 
de europeni nu va fi afectată permanent 
de impactul pandemiei de COVID-19 și că 
decalajul dintre generații nu se va adânci 
și mai mult. Reformele și investițiile sunt 
esențiale pentru a promova educația și 
competențele, rolul competențelor prin 
intermediul adaptării generaționale a 
priorităților pentru actualizarea 
competențelor, reconversia profesională și 
recalificarea forței de muncă active, 
programele de integrare pentru șomeri, 
politicile de investiții în accesul și 
oportunitățile oferite copiilor și tinerilor 
în materie de educație, sănătate, nutriție, 
locuri de muncă și locuințe, precum și 
politicile care reduc decalajul dintre 
generații.

Or. en
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6e) Criza provocată de pandemia de 
COVID-19 a scos în evidență și 
importanța consolidării rezilienței, a 
accesibilității și a capacităților sistemelor 
medicale și de îngrijire, a îmbunătățirii 
eficacității administrației publice și a 
sistemelor naționale, inclusiv prin 
reducerea la minimum a sarcinii 
administrative, a îmbunătățirii eficacității 
sistemelor judiciare și a supravegherii în 
cadrul combaterii spălării banilor. Ar 
trebui trase învățăminte, iar reziliența 
instituțională a statelor membre ar trebui 
îmbunătățită.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Mecanismul ar trebui să sprijine 
proiecte care respectă principiul 
adiționalității fondurilor Uniunii și care 
generează o valoare adăugată europeană 
veritabilă. Mecanismul nu ar trebui să 
înlocuiască cheltuielile naționale 
recurente și nu ar trebui să contravină 
intereselor strategice și intereselor 
economice ale Uniunii și ar trebui, prin 
urmare, să nu finanțeze planuri de 
investiții ale unor țări terțe.

Or. en



PE655.950v02-00 10/67 PR\1212104RO.docx

RO

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



PR\1212104RO.docx 11/67 PE655.950v02-00

RO

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie să contribuie la răspunsul 
la provocările aferente celor șase domenii 
de politică identificate în prezentul 
regulament prin promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și să 
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impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

contribuie la obiectivele politicilor 
Uniunii, la obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite, la Pilonul european al drepturilor 
sociale, la Acordul de la Paris și la 
consolidarea pieței unice. În acest scop, 
mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind la restabilirea potențialului 
de creștere al economiilor Uniunii, 
încurajând crearea de locuri de muncă în 
urma pandemiei de COVID-19, și 
promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Măsurile adoptate începând din 
1 februarie 2020, care au legătură cu 
consecințele economice și sociale ale 
pandemiei, ar trebui să fie eligibile.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent, pertinent, 
eficace și eficient de redresare și reziliență. 
Planul de redresare și reziliență ar trebui să 
fie în concordanță cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european, cu programele naționale de 
reformă, cu planurile naționale privind 
energia și clima, cu planurile pentru o 
tranziție justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat și cu programele operaționale 
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii. În 
plus, planurile de redresare și reziliență ar 
trebui să respecte principiul valorii 
adăugate europene. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european, ale Agendei 
digitale, ale strategiei industriale și ale 
strategiei dedicate IMM-urilor, ale 
Agendei pentru competențe în Europa, ale 
Garanției europene pentru copii și ale 
Garanției pentru tineret, planul ar trebui, 
de asemenea, să stabilească măsuri 
relevante în cadrul celor șase domenii de 
politică identificate în prezentul 
regulament. Toate activitățile care 
beneficiază de sprijin ar trebui să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
priorităților Uniunii în materie de climă și 
mediu. Cel puțin 30 % dintre planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
dedicate integrării acțiunilor în materie de 
climă și biodiversitate și obiectivelor de 
durabilitate a mediului. Planurile de 
redresare și reziliență ar trebui să fie în 
acord cu strategia europeană privind 
egalitatea de gen 2020-2025.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și va ține cont, de asemenea, de 
sinergiile create între planurile de 
redresare și reziliență ale diferitelor state 
membre și complementaritatea acestora 
cu alte planuri de investiții de la nivel 
național. Comisia ar trebui să evalueze 
eficacitatea, eficiența, relevanța și 
coerența planului de redresare și 
reziliență și, în acest scop, ar trebui să 
țină seama de justificarea și de elementele 
furnizate de statul membru în cauză care 
demonstrează dacă planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru este 
coerent cu provocările identificate în cele 
mai recente recomandări specifice fiecărei 
țări adresate statului membru în cauză sau 
în alte documente relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la cele șase 
domenii de politică identificate în 
regulament și la abordarea provocărilor 
generate de acestea; dacă se preconizează 
că planul va avea un impact de durată în 
statul membru în cauză; dacă se 
preconizează că planul va contribui în mod 
eficace la 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; dacă 
justificarea furnizată de statul membru cu 
privire la costurile totale estimate ale 
planului de redresare și reziliență transmis 
este rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei și a ocupării forței de 
muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice și private care să 
reprezinte acțiuni coerente și dacă se 
preconizează că mecanismul propus de 
statul membru în cauză va asigura punerea 
în aplicare eficace a planului de redresare 
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și reziliență, inclusiv a obiectivelor de 
etapă și a țintelor propuse și a indicatorilor 
aferenți.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să se facă 
pe baza unor criterii simple. Contribuția 
financiară ar trebui să se stabilească pe 
baza costurilor totale estimate ale planului 
de redresare și reziliență propus de statul 
membru în cauză.

(25) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să se facă 
pe baza unor criterii simple. Contribuția 
financiară ar trebui să se stabilească pe 
baza costurilor totale estimate ale planului 
de redresare și reziliență care îndeplinesc 
criteriile de evaluare.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul 
perioadei, în primii ani de la încheierea 
crizei, și pentru a se asigura 
compatibilitatea cu finanțarea disponibilă 
pentru acest instrument, alocarea 
fondurilor către statele membre ar trebui 
efectuată până la 31 decembrie 2024. În 
acest scop, cel puțin 60 % din suma 
disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate 
din punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli. 
Aceste scadențe pot fi diferite de 
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la articolul 
220 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar, conform căruia scadențele 
împrumuturilor pentru asistență financiară 
nu ar trebui să fie transformate.

(28) Sprijinul financiar acordat unui 
plan al unui stat membru ar trebui să poată 
fi furnizat sub forma unui împrumut, sub 
rezerva încheierii unui acord de împrumut 
cu Comisia, pe baza unei cereri motivate în 
mod corespunzător a statului membru în 
cauză. Împrumuturile care sprijină punerea 
în aplicare a planurilor naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie 
furnizate la scadențe care să reflecte natura 
pe termen mai lung a acestor cheltuieli, 
dispunând, în același timp, de un 
calendar de rambursare clar și precis. 
Aceste scadențe pot fi diferite de 
scadențele fondurilor pe care Uniunea le 
împrumută pe piețele de capital pentru a 
finanța împrumuturile. Prin urmare, este 
necesar să se prevadă posibilitatea de a 
deroga de la principiul prevăzut la articolul 
220 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar, conform căruia scadențele 
împrumuturilor pentru asistență financiară 
nu ar trebui să fie transformate.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
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incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
6,8 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 

(30) Un stat membru ar trebui să aibă 
posibilitatea de a transmite o cerere 
motivată de modificare a planului de 
redresare și reziliență în perioada de punere 
în aplicare, în cazul în care circumstanțe 
obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
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motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de două luni. Statul membru ar trebui să 
poată solicita în orice moment pe 
parcursul anului asistență prin 
intermediul instrumentului de sprijin 
tehnic în conformitate cu Regulamentul 
XX/YYYY [de instituire a Instrumentului 
de sprijin tehnic] în scopul modificării 
sau înlocuirii planului de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Comisia ar trebui 
să pună la dispoziție o prefinanțare 
reprezentând maximum 20 % din sprijinul 
total provenit din fonduri prevăzut în 
decizia de aprobare a planului de 
redresare și reziliență. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie posibile atunci când planul de redresare 
și reziliență nu a fost pus în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a se asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
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membre de a prezenta observații.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență.

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare și reziliență. Aceste 
rapoarte elaborate de statele membre în 
cauză ar trebui să se reflecte în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care ar trebui să fie utilizate ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
punerii în aplicare a planurilor de redresare 
și reziliență. Comisiile competente ale 
Parlamentului European pot, în orice 
etapă, să audieze reprezentanții statelor 
membre responsabili cu planurile de 
redresare și reziliență, precum și orice 
altă instituție și parte interesată 
competentă, pentru a discuta măsurile 
prevăzute și care trebuie adoptate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 

(34)  În scopul asigurării transparenței, 
planurile de redresare și reziliență adoptate 
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de Comisie ar trebui să fie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
desfășurate de Comisie, după caz.

de Comisie ar trebui să fie comunicate 
simultan Parlamentului European și 
Consiliului, iar activitățile de comunicare 
ar trebui să fie desfășurate de Comisie, 
după caz. Comisia ar trebui să asigure 
vizibilitatea cheltuielilor din cadrul 
mecanismului, indicând fără echivoc 
faptul că proiectele sprijinite ar trebui 
identificate în mod clar drept „Inițiativa 
UE pentru redresare”.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren. Un tablou de bord 
specific ar trebui instituit în acest scop. 
Cheltuielile din cadrul mecanismului ar 
trebui să facă obiectul unei proceduri de 
descărcare de gestiune din partea 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
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Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport trimestrial privind punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament. Acest raport ar 
trebui să includă informații referitoare la 
progresele înregistrate de statele membre în 
cadrul planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Comisia ar trebui să prezinte 
rezultatele reexaminărilor privind 
punerea în aplicare a mecanismului și să 
propună, dacă este cazul, modificări ale 
regulamentului, pentru a asigura 
angajarea integrală a creditelor.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 
act de punere în aplicare, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite prin acte delegate. 
Competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) referitoare la adoptarea planurilor 
de redresare și reziliență și la plata 
sprijinului financiar la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
ar trebui să fie delegată Comisiei. Este 
deosebit de important ca, în cadrul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca aceste consultări să 
se desfășoare în conformitate cu 
principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții 
din statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea acțiunilor 
delegate. După adoptarea unui act delegat, 
ar trebui să fie posibil ca statul membru în 
cauză și Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
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temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

_________________

13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

(Acest amendament prin care se înlocuiește 
termenul „act de punere în aplicare” cu 
termenul „act delegat” se aplică 
integralității textului, cu excepția 
articolului 9a și a considerentului 13a).

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

politică principale:

Or. en

Amendamentul 32

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- tranziția verde, ținând cont de 
obiectivele Pactului verde;

Or. en

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- transformarea digitală, ținând 
cont de obiectivele Agendei digitale;

Or. en

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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- coeziunea economică, 
productivitatea și competitivitatea, ținând 
cont de obiectivele Strategiei industriale și 
ale Strategiei pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 4 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- coeziunea socială, ținând cont de 
obiectivele Pilonului european al 
drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 5 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- reziliența instituțională, în vederea 
creșterii capacității de reacție la crize; și

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – liniuța 6 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- politicile destinate generației 
următoare, ținând cont de obiectivele 
Agendei pentru competențe în Europa, ale 
Garanției europene pentru copii și ale 
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Garanției pentru tineret.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a contribui 
la abordarea provocărilor aferente celor 
șase domenii de politică menționate la 
articolul 3, promovând astfel coeziunea 
economică, socială și teritorială a Uniunii 
prin îmbunătățirea capacității de reziliență 
și de adaptare a statelor membre, prin 
atenuarea impactului social și economic al 
crizei, prin sprijinirea tranziției verzi și a 
celei digitale, prin contribuția la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii, prin încurajarea 
creării de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, prin 
promovarea creșterii durabile și prin 
crearea unei valori adăugate europene.

Or. en

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor 
Uniunii, ale ODD-urilor ONU, ale 
Pilonului european al drepturilor sociale 
și ale Acordului de la Paris, precum și la 
consolidarea pieței unice, prin 
implementarea unor măsuri, cum ar fi:
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- măsuri care transpun în practică 
obiectivele Acordului de la Paris și ale 
Pactului verde și duc la atingerea țintelor 
Uniunii, contribuind la o decarbonizare 
treptată a economiei;
- măsuri care sprijină infrastructura 
digitală și digitalizarea sistemelor 
naționale și a locurilor de muncă, 
îmbunătățesc accesul la munca digitală și 
promovează competențele digitale;
- măsuri de sprijinire a redresării și 
a stabilității economice, stimulente pentru 
adaptarea la politicile industriale, 
ecosisteme și diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare, IMM-uri, cercetare și 
inovare, spirit antreprenorial, dezvoltarea 
unor infrastructuri sustenabile, măsuri de 
atenuare a efectelor crizei asupra 
procesului de adoptare a monedei euro de 
către statele membre care nu fac parte din 
zona euro;
- măsuri care consolidează 
securitatea socială și sistemele de 
protecție socială, învățarea și formarea pe 
tot parcursul vieții, politicile incluzive 
privind piața muncii, inclusiv dialogul 
social, crearea unor locuri de muncă înalt 
calitative, combaterea sărăciei, a 
inegalității veniturilor și a disparității de 
gen, promovarea incluziunii sociale, 
reducerea sărăciei energetice și crearea 
de oportunități egale, precum și 
coeziunea;
- măsuri care consolidează 
reziliența, accesibilitatea și capacitatea 
sistemelor medicale și de îngrijire, 
îmbunătățind eficacitatea administrației 
publice și a sistemelor naționale, inclusiv 
prin reducerea la minimum a sarcinii 
administrative, și care îmbunătățesc 
eficacitatea sistemelor judiciare și a 
supravegherii în cadrul combaterii 
spălării banilor;
- măsuri care promovează educația 
și competențele, rolul competențelor prin 
intermediul adaptării generaționale a 
priorităților pentru actualizarea 
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competențelor, reconversia profesională și 
recalificarea forței de muncă active, 
programele de integrare pentru șomeri, 
politici de investiții în accesul și 
oportunitățile oferite copiilor și tinerilor 
în materie de educație, sănătate, nutriție, 
locuri de muncă și locuințe, precum și 
politici care reduc decalajul dintre 
generații.

Or. en

Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mecanismul nu contravine 
intereselor strategice și economice ale 
Uniunii. În acest sens, nu se oferă sprijin 
proiectelor care fac parte din planuri de 
investiții strategice ale unor țări terțe1a.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2019/452 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 19 martie 2019 de stabilire a unui 
cadru pentru examinarea investițiilor 
străine directe în Uniune (JO L 79 I, 
21.3.2019, p. 1).

Or. en

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Sprijinul acordat în cadrul 
mecanismului nu se substituie 
cheltuielilor bugetare naționale recurente 
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și respectă principiul adiționalității 
fondurilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prin suma de 337 968 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețuri curente [312 500 000 000 EUR 
în prețuri din 2018], disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prin suma de 385 856 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul [EURI] în prețuri 
curente [360 000 000 000 în prețuri din 
2018], disponibilă pentru sprijinul sub 
formă de împrumut acordat statelor 
membre în temeiul articolelor 12 și 13, sub 
rezerva dispozițiilor articolului 4 alineatul 
(5) din Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 44
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 9a
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

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

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

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, pe baza 
populației, a inversului produsului intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor, a ratei 
relative a șomajului din fiecare stat 
membru și a pierderii cumulate din PIB-
ul real observate în perioada 2020-2021 
comparativ cu 2019.

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

Or. en

Amendamentul 47
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Reexaminări și revizuiri

1. Cel târziu până la sfârșitul anului 2022, 
Comisia prezintă o reexaminare a punerii 
în aplicare a resurselor menționate în 
Capitolul II din prezentul regulament. 
Această reexaminare obligatorie este 
însoțită, după caz, de o propunere 
legislativă de revizuire a prezentului 
regulament, cu scopul de a asigura 
utilizarea integrală a resurselor.
2. Cel târziu până la sfârșitul anului 2024, 
Comisia prezintă o reexaminare a punerii 
în aplicare a resurselor menționate în 
Capitolul II din prezentul regulament. 
Această reexaminare obligatorie este 
însoțită de măsurile necesare pentru 
revizuirea prezentului regulament, cu 
scopul de a asigura utilizarea integrală a 
creditelor de angajament.

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență. Aceste planuri stabilesc agenda 
statului membru în cauză în materie de 

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

reforme și investiții pentru următorii patru 
ani. Planurile de redresare și reziliență 
eligibile pentru finanțare în temeiul 
prezentului instrument cuprind măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții prin intermediul 
unui pachet coerent. Pentru pregătirea 
planurilor de redresare și de reziliență, 
statele membre pot utiliza instrumentul de 
sprijin tehnic în conformitate cu 
Regulamentul XX/YYYY [de instituire a 
instrumentului de sprijin tehnic].
Sunt eligibile măsurile corelate cu 
consecințele economice și sociale cauzate 
de pandemia de COVID-19, adoptate 
începând cu 1 februarie 2020.
Reflectând Pactul verde european ca 
strategie de creștere durabilă a Europei și 
transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor 
Unite, cel puțin 30 % din cuantumul 
prevăzut pentru fiecare plan de redresare 
și reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și biodiversitatea 
și a obiectivelor de durabilitate a 
mediului. Comisia adoptă metodologia 
relevantă printr-un act delegat pentru a 
ajuta statele membre să îndeplinească 
această cerință.
Reflectând caracterul orientat spre viitor 
al instrumentului de redresare Next 
Generation EU și recunoscând 
importanța Agendei pentru competențe 
digitale, a Garanției pentru copii și a 
Garanției pentru tineret pentru a evita ca 
tinerii de astăzi să devină „generația 
carantinei”, fiecare plan de redresare și 
de reziliență contribuie la combaterea 
riscului de a prejudicia pe termen lung 
perspectivele de integrare a tinerilor pe 
piața forței de muncă și bunăstarea lor 
generală prin soluții și răspunsuri 
cuprinzătoare privind ocuparea forței de 
muncă, educația și competențele adresate 
tinerilor.
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Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul ultimului 
semestru european, în special cele 
relevante pentru domeniile de politică 
prevăzute la articolul 3. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, în planurile de punere în aplicare 
a Garanției pentru tineret, precum și în 
acordurile de parteneriat și în programele 
operaționale din cadrul fondurilor Uniunii. 
În plus, planurile de redresare și 
reziliență trebuie să respecte principiul 
valorii adăugate europene.
Planurile de redresare și reziliență trebuie 
să fie în concordanță cu Strategia UE 
privind egalitatea de gen 2020-2025 și 
cuprind acțiuni-cheie pentru realizarea 
egalității de gen combinate cu măsuri de 
integrare a dimensiunii de gen.

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

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

22 […] 22 […]



PE655.950v02-00 40/67 PR\1212104RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul mecanismului 
instituie un dialog pe mai multe niveluri, 
în cadrul căruia autoritățile locale, 
partenerii sociali, organizațiile societății 
civile, alte părți interesate relevante și 
publicul larg se pot implica în mod activ și 
discuta pregătirea și punerea în aplicare a 
planului de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate 
provocările și prioritățile relevante 
specifice țării respective identificate în 
contextul semestrului european;

(a) o explicație a modului în care 
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;

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

(b) o explicație a modului în care 
planul contribuie la domeniul de aplicare 
și la obiectivele prevăzute la articolele 3 și 
4;

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la cei șase piloni prevăzuți la 
articolul 3;

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la punerea în aplicare 
a angajamentelor Uniunii și ale statelor 
sale membre, în special a Acordului de la 
Paris, a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU, a integrării 
perspectivei de gen și a Pilonului 
european al drepturilor sociale;
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Or. en

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a coerenței planului cu 
documentele relevante adoptate în 
contextul ultimului semestru european;

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație detaliată a modului în 
care se preconizează că măsurile vor 
garanta că cel puțin 30 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și 
reziliență contribuie la 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);

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
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plan vor aduce valoarea adăugată 
europeană:

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o justificare a coerenței planului de 
redresare și reziliență;

(i) o justificare a conformității cu cele 
patru criterii de evaluare a planului de 
redresare și reziliență, astfel cum se 
prevede la articolul 16 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) un rezumat al consultărilor 
desfășurate pentru pregătirea planului de 
redresare și reziliență și detaliile, inclusiv 
obiectivele de etapă și țintele relevante, ale 
consultărilor și dialogurilor programate 
privind punerea în aplicare a planului de 
redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4a. Pentru a asigura o mai mare 
transparență și responsabilitate, comisiile 
competente ale Parlamentului European 
pot invita reprezentanții statelor membre 
responsabili cu planul de redresare și 
reziliență și, după caz, instituții fiscal-
bugetare independente să prezinte în fața 
comisiilor planul de redresare și 
reziliență. Comisia pune la dispoziția 
Parlamentului European și a Consiliului 
informațiile relevante simultan și în 
condiții de egalitate.

Or. en

Amendamentul 64

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Eficacitatea:

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 69

Propunere de regulament
 Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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coerente;

Or. en

Amendamentul 72

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Eficiența:

Or. en

Amendamentul 73

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Relevanța:

Or. en
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Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va genera valoare 
adăugată europeană;

Or. en

Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) 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 cadrul semestrului 
european;

Or. en

Amendamentul 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) dacă planul de redresare și 
reziliență este compatibil cu cei șase 
piloni prevăzuți la articolul 3;

Or. en
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Amendamentul 78

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 79

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coerența:

Or. en

Amendamentul 80

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 81

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gg) 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);

Or. en

Amendamentul 82

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gh) 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

Amendamentul 83
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat, în conformitate cu articolul 
25a, în termen de două luni de la 
transmiterea oficială a planului de 
redresare și reziliență de către statul 
membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Contribuția financiară prevăzută 
la alineatul (1) se stabilește pe baza 

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

care respectă criteriile stabilite la articolul 
16 alineatul (3) se stabilește după cum 
urmează:

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dacă planul de redresare și 
reziliență nu îndeplinește criteriile 
stabilite la articolul 16 alineatul (3), 
statului membru în cauză nu i se alocă 
nicio contribuție financiară. Statul 
membru în cauză poate depune o cerere 
pentru sprijin tehnic în cadrul 
instrumentului de sprijin tehnic, pentru a 
permite o mai bună pregătire a propunerii 
în ciclurile ulterioare.

Or. en
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Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de două luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru. Această comunicare include, de 
asemenea, o recomandare adresată 
statului membru de a utiliza instrumentul 
de sprijin tehnic în conformitate cu 
Regulamentul XX/YYY [de instituire a 
instrumentului de sprijin tehnic] pentru a 
modifica sau înlocui planul de redresare 
și reziliență în conformitate cu articolul 
18 din prezentul regulament. Comisiile 
competente ale Parlamentului European 
pot invita Comisia să prezinte în fața lor 
explicații privind evaluarea negativă a 
planului de redresare și de reziliență. 
Comisia pune la dispoziția Parlamentului 
European și a Consiliului informațiile 
relevante simultan și în condiții de 
egalitate.

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

7. Actele delegate prevăzute la 
alineatele (1) și (2) se adoptă în 
conformitate cu articolul 25 litera (a).
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Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate înainta Comisiei o cerere 
motivată de modificare sau de înlocuire a 
deciziilor prevăzute la articolul 17 
alineatele (1) și (2). În acest sens, statul 
membru poate propune un plan de 
redresare și reziliență modificat sau un nou 
plan. Statul membru poate solicita în orice 
moment, de-a lungul anului, să utilizeze 
instrumentul de sprijin tehnic în 
conformitate cu Regulamentul XX/YYYY 
[de instituire a Instrumentului de sprijin 
tehnic] în scopul modificării sau înlocuirii 
planului de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

termen de două luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 96

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia prefinanțează 20 % din 
sprijinul total acordat de fonduri, 
prevăzut în decizia prin care se aprobă 
planul de redresare și reziliență în 
conformitate cu articolul 17.

Or. en

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). În acest scop, 
rapoartele trimestriale elaborate de statele 
membre în cauză se reflectă în mod 
corespunzător în programele naționale de 
reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență. Pentru a asigura 
o mai mare transparență și 
responsabilitate, reprezentanții statelor 
membre responsabili cu planurile de 
redresare și reziliență, precum și 
instituțiile și părțile interesate relevante, 
la cererea Parlamentului European, se 
prezintă în fața comisiilor competente 
pentru a discuta măsurile prevăzute și 
care urmează să fie luate în temeiul 
prezentului regulament. Statele membre 
pun la dispoziția Parlamentului European 
și a Consiliului informațiile relevante 
simultan și în orice etapă a procesului.

Or. en

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, simultan și în condiții de 
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reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei 
să mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune 
în pericol interesele sale publice.

egalitate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul delegat al Comisiei, în conformitate 
cu articolul 17, precum și alte informații 
relevante.

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
sprijinul financiar preconizat în planul de 
redresare și reziliență relevant, inclusiv 
prin intermediul unor activități de 
comunicare comune cu autoritățile 
naționale în cauză.

2. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
sprijinul financiar preconizat în planul de 
redresare și reziliență relevant, prin 
afișarea unui semn distinctiv vizibil al 
Uniunii, precum și prin intermediul unor 
activități de comunicare comune cu 
autoritățile naționale în cauză. Comisia 
asigură vizibilitatea cheltuielilor din 
cadrul mecanismului, indicând clar faptul 
că proiectele sprijinite trebuie identificate 
în mod clar drept „Inițiativa UE pentru 
redresare”.

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia transmite Parlamentului 
European un raport trimestrial cu privire 
la progresele înregistrate în realizarea 
obiectivelor de etapă ale planurilor de 
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redresare și reziliență, precum și la 
complementaritatea planurilor cu 
programele existente ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21a
Tabloul de bord privind redresarea și 

reziliența
1. Comisia instituie un tablou de bord 
privind redresarea și reziliența (denumit 
în continuare „tabloul de bord”), care 
prezintă stadiul punerii în aplicare a 
reformelor și investițiilor convenite, prin 
intermediul planurilor de redresare și 
reziliență ale fiecărui stat membru.
2. Tabloul de bord include indicatori-
cheie, precum indicatori sociali, 
economici și de mediu, care evaluează 
progresele înregistrate de planurile de 
redresare și de reziliență în fiecare dintre 
cele șase domenii care definesc domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.
3. Tabloul de bord indică gradul de 
îndeplinire a obiectivelor de etapă 
relevante ale planurilor de redresare și 
reziliență și deficiențele identificate în 
punerea lor în aplicare, precum și 
recomandările Comisiei pentru a remedia 
respectivele deficiențe.
4. Tabloul de bord rezumă, de asemenea, 
principalele recomandări adresate statelor 
membre cu privire la planurile lor de 
redresare și reziliență.
5. Tabloul de bord servește drept bază 
pentru un schimb permanent de bune 
practici între statele membre, care se va 
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concretiza într-un dialog structurat 
organizat în mod regulat.
6. Tabloul de bord este actualizat în mod 
constant și este disponibil public pe site-ul 
Comisiei. El indică stadiul cererilor de 
plată, al plăților, al suspendărilor și al 
anulărilor contribuțiilor financiare.
7. Comisia prezintă tabloul de bord la o 
audiere organizată de comisiile 
competente ale Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21b
Procedura de descărcare de gestiune

Cheltuielile din cadrul mecanismului sunt 
supuse unei proceduri de descărcare de 
gestiune de către Parlamentul European.

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Parlamentul European are dreptul 
de a verifica în totalitate deciziile Comisiei 
privind cheltuielile. Comisia informează 
trimestrial Parlamentul European cu 
privire la: situația planurilor aprobate, 
modificările aprobate pentru aceste 
planuri, cererile de plată depuse, deciziile 
de plată luate, suspendarea plăților, 
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anularea plăților și recuperarea 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia informează trimestrial 
Parlamentul European furnizând o listă 
cu beneficiarii finali ai fondurilor alocate 
prin intermediul mecanismului.

Or. en

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Comisia raportează trimestrial 
Parlamentului European, în cadrul 
audierilor publice, cu privire la punerea 
în aplicare a mecanismului în statele 
membre. Raportul respectiv conține 
informații detaliate despre sumele 
angajate și plătite statelor membre, stadiul 
punerii în aplicare a obiectivelor de etapă 
convenite, precum și toate informațiile 
relevante pentru a asigura transparența 
deplină și informațiile referitoare la 
mecanism. 

Or. en

Amendamentul 107
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Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul anual Rapoarte trimestriale

Or. en

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte 
trimestriale cu privire la punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
statelor membre în cauză.

2. Raportul trimestrial include 
informații referitoare la progresele 
înregistrate în cadrul mecanismului în ceea 
ce privește planurile de redresare și 
reziliență ale statelor membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă



PE655.950v02-00 64/67 PR\1212104RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul anual include, de 
asemenea, următoarele informații:

3. Raportul trimestrial include, de 
asemenea, următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare, și

(a) cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare;

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuția sumelor colectate prin 
intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului.

(b) contribuția sumelor colectate prin 
intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului; și

Or. en

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ba) detalii despre cererile adresate 
pentru instrumentul de sprijin tehnic, 
referitoare la elaborarea, revizuirea, 
punerea în aplicare și îmbunătățirea 
planului de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027.

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult 12 luni de la sfârșitul 
anului 2027.

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Capitolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

EXERCITAREA DELEGĂRII DE 
COMPETENȚE

Articolul 25a
Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
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delegate menționată la articolul 9, la 
articolul 17 și la articolul 19 se conferă 
Comisiei până la 31 decembrie 2027.
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 9, la articolul 17 și 
la articolul 19 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act 
delegat, Comisia consultă experții 
desemnați de fiecare stat membru în 
conformitate cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 9, al articolului 17 și al 
articolului 19 intră în vigoare în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în 
termen de trei luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, în 
special atunci când fac publicitate 
acțiunilor și rezultatelor acestora, furnizând 
informații coerente, concrete și 
proporționale adresate unor grupuri-țintă 
diverse, inclusiv mass-mediei și publicului 
larg.

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, 
prin afișarea unui semn distinctiv vizibil 
al Uniunii, în special atunci când fac 
publicitate acțiunilor și rezultatelor 
acestora, furnizând informații coerente, 
concrete și proporționale adresate unor 
grupuri-țintă diverse, inclusiv mass-mediei 
și publicului larg. Destinatarii trebuie să 
asigure vizibilitatea cheltuielilor din 
cadrul mecanismului, identificând în mod 
clar proiectele sprijinite drept „Inițiativa 
UE pentru redresare”.

Or. en

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un comitet. 
Acest comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en


