
AD\1215025RO.docx PE658.853v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

2020/0104(COD)

14.10.2020

AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare

referitor 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))

Raportor pentru aviz(*): Pascal Canfin

(*) Procedura comisiilor asociate - articolul 57 din Regulamentul de procedură



PE658.853v01-00 2/46 AD\1215025RO.docx

RO

PA_Legam



AD\1215025RO.docx 3/46 PE658.853v01-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia 
în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În timp ce ține cont de dezvoltarea 
economică și socială a Uniunii în 
ansamblul său și de dezvoltarea 
echilibrată a regiunilor sale, Uniunea ar 
trebui să vizeze obiectivele următoare de 
la articolul 191 din tratat: conservarea, 
protecția și îmbunătățirea calității 
mediului, protejarea sănătății umane și 
utilizarea prudentă și rațională a 
resurselor naturale.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Regretă profund concluzia 
Consiliului European din 21 iulie 2020, 
care a redus în mod semnificativ 
finanțarea destinată redresării și 
rezilienței prin intermediul programelor și 
al instrumentelor de finanțare ale Uniunii 
din pachetul privind redresarea și 
reziliența.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
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Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona proiectele de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare națională și/sau din partea 
Uniunii.

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Pentru a oferi 
orientări statelor membre în ceea ce 
privește domeniile în care sunt cel mai 
necesare reforme structurale și investiții 
menite să sprijine tranziția către o 
economie europeană neutră din punctul 
de vedere al impactului asupra climei, 
semestrul european trebuie să fie 
actualizat treptat prin utilizarea unor 
indicatori armonizați, pentru a include 
toate obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite (ODD-urile ONU) și obiectivele 
Pactului ecologic european în evaluarea 
sa. Statele membre își elaborează propriile 
strategii de investiții multianuale naționale 
în sprijinul acestor reforme. Respectivele 
strategii ar trebui să fie prezentate 
împreună cu programele naționale de 
reformă anuale, pentru a defini și a 
coordona proiectele de investiții prioritare 
care urmează să fie sprijinite prin finanțare 
națională și/sau din partea Uniunii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atmosfera se încălzește, iar clima 
se schimbă tot mai mult de la un an la 
altul. Din cele opt milioane de specii de 
plante și animale de pe planetă, riscăm să 
pierdem un milion. Pădurile și oceanele 
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sunt poluate și distruse. Răspunsul la 
aceste provocări îl reprezintă Pactul verde 
european1a. Acesta urmărește să 
protejeze, să conserve și să consolideze 
capitalul natural al Uniunii și să protejeze 
sănătatea și bunăstarea cetățenilor 
împotriva riscurilor legate de mediu și a 
impacturilor aferente. Punerea sa efectivă 
în aplicare va necesita cheltuieli publice și 
investiții private canalizate într-un ritm și 
mai susținut către soluții inteligente atât 
pentru climă, cât și pentru mediul 
înconjurător și pentru economia Uniunii.
_________________
1a COM(2019)0640

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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, 
sustenabile din punctul de vedere al 
mediului și reziliente și a unor sisteme 
financiare bazate pe structuri sociale și 
economice puternice ajută statele membre 
să reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
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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.

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 consolidarea 
rezilienței de mediu și a tranziției 
sustenabile a economiilor acestora. 
Reformele și investițiile menite să susțină 
o redresare sustenabilă din punctul de 
vedere al mediului, să abordeze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să consolideze reziliența acestora vor fi, 
prin urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență de 
mediu, socială și economică a economiilor 
naționale, consolidarea capacității de 
adaptare și de atenuare a efectelor 
schimbărilor climatice, tranziția către o 
economie circulară și tranziția verde, 
deblocarea potențialului de creștere și 
implementarea Pactului verde european. 
Prin urmare, acestea sunt esențiale pentru a 
înscrie redresarea pe o traiectorie durabilă 
și pentru a sprijini procesul de convergență 
economică și socială în sens ascendent și 
de redresare sustenabilă din perspectiva 
mediului. Acestea sunt chiar mai necesare 
în urma crizei provocate de pandemie, în 
vederea pregătirii terenului pentru o 
redresare rapidă și sustenabilă. Salută cele 
cinci principii de înalt nivel pentru 
redresare și reziliență introduse de Grupul 
de experți tehnici al UE pentru finanțe 
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sustenabile (TEG)1a.

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Prin urmare, 
este esențial să se sprijine investițiile în 
această situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere sustenabilă pe termen lung. 
Investițiile în tehnologiile, capacitățile și 
procesele sustenabile, circulare și neutre 
din punctul de vedere al climei și în cele 
digitale menite să atingă până în 2050 
obiectivele Uniunii privind emisiile zero 
de gaze cu efect de seră, să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică, dezvoltarea unor 
modele de economie circulară și alte 
sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

Amendamentul 8

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

(6a) Investițiile în consolidarea 
rezilienței sistemelor sanitare și de 
îngrijire a sănătății în eventualitatea unor 
viitoare pandemii, care să includă 
realizarea unor teste de rezistență a 
sistemelor naționale și regionale de 
sănătate, și în vederea îmbunătățirii stării 
generale de sănătate la nivelul 
societăților, ceea ce ar avea ca rezultat 
cetățeni mai sănătoși și mai puțin expuși 
amenințărilor la adresa sănătății și ar 
stimula crearea unei Uniuni Europene a 
sănătății, sunt importante pentru a obține 
o creștere durabilă și a promova 
coeziunea economică, socială și 
teritorială.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor noii strategii de creștere 
sustenabilă prevăzute în Pactul verde 
european. Mecanismul ar trebui să fie 
cuprinzător și, de asemenea, ar trebui să 
beneficieze de experiența dobândită de 
Comisie și de statele membre în urma 
utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)
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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.

Amendamentul 13

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, inclusiv cele 
legate de biodiversitate, și la atingerea 
unui obiectiv privind cheltuielile în 
domeniul climei de 30 % și a unui obiectiv 
privind cheltuielile legate de biodiversitate 
de 10 % din cheltuielile de la bugetul UE. 
Ca principiu general, toate cheltuielile 
Uniunii ar trebui să fie în concordanță cu 
obiectivele Acordului de la Paris. 
Taxonomia UE stabilită prin 
Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a ar trebui folosită pentru a 
monitoriza implementarea acestor 
obiective.

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

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 

eliminat
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a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie să contribuie la răspunsul 
la provocările aferente domeniilor de 
politică identificate în prezentul 
regulament prin promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și să 
contribuie la obiectivele politicilor 
Uniunii, la ODD ale ONU, 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, la stimularea 
tranziției digitale și la sprijinirea unei 
tranziții juste și favorabile incluziunii 
către o economie circulară durabilă, 
eficientă din punct de vedere energetic și 
din punct de vedere al utilizării resurselor, 
fără emisii nete de gaze cu efect de seră 
cel mult până în 2050, restabilind 
potențialul de creștere durabilă al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă care 
să asigure egalitatea de gen și promovând 
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creșterea durabilă.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie coerent cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă și să 
sprijine tranziția către o economie 
europeană sustenabilă și neutră din punct 
de vedere climatic cel târziu până în 2050, 
precum și tranziția sa digitală. Investițiile 
planurilor de redresare și reziliență ar 
trebui să fie concepute în conformitate cu 
Pactul verde european ca nouă strategie 
de creștere durabilă a Uniunii, cu Pilonul 
european al drepturilor sociale, cu ODD 
ale ONU și cu Agenda 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 și cu respectarea 
principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” menționat în Regulamentul 
(UE) 2020/852.

Amendamentul 18

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, Consiliul, în strânsă colaborare 
cu Parlamentul European, ar trebui să 
poată discuta, în cadrul semestrului 
european, situația capacității de redresare, 
reziliență, tranziție climatică 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 și 
progresul realizat în cadrul planurilor 
naționale de tranziție.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

din punct de vedere climatic cel târziu 
până în 2050 și pentru tranziția sa 
digitală;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 
actualizat. Pe parcursul procesului ar 
trebui să se aibă în vedere și să se realizeze 
o cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a garanta că mecanismul 
contribuie efectiv la tranziția verde, 
planurile naționale de redresare și 
reziliență pregătite de către statele 
membre ar trebui să fie pe deplin aliniate 
la obiectivele Pactului verde european, în 
special la obiectivul general al 
neutralității climatice până cel mult în 
2050, și să respecte principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” menționat 
în Regulamentul (UE) 2020/852.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
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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 proiectelor de reformă și de 
investiții publice care reprezintă 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.

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 consolidarea efectivă a 
potențialului de creștere durabilă, a 
creării de locuri de muncă și a rezilienței 
sociale și economice a statului membru 
respectiv, va atenua impactul economic și 
social al crizei și va contribui la 
intensificarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale și va sprijini tranziția 
către o economie europeană sustenabilă și 
neutră din punct de vedere climatic cel 
târziu până în 2050, precum și tranziția sa 
digitală, pentru a răspunde provocărilor 
aferente acestora; 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 
actualizat; dacă planul este coerent cu 
angajamentele asumate de Uniune în 
temeiul Acordului de la Paris, în special 
cu obiectivele în domeniul climei stabilite 
în [Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)] și 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 
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reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul exclude 
activitățile care nu respectă principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ” 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a proiectelor de reformă și de 
investiții publice care reprezintă 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.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a evalua dacă planurile de 
redresare și reziliență prezentate de statele 
membre îndeplinesc în mod eficace 
obiectivele Pactului verde european, ar 
trebui folosită taxonomia UE prevăzută în 
Regulamentul (UE) 2020/852. Evaluarea 
pozitivă a unui plan de către Comisie ar 
trebui să fie condiționată de contribuția 
efectivă a planului la tranziția verde.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru a contribui la elaborarea 
unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 

(24) Pentru a contribui la elaborarea 
unor planuri de înaltă calitate și pentru a 
furniza asistență Comisiei la evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență 
transmise de statele membre, precum și la 
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evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares.

evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la asistență de specialitate și, la 
solicitarea statelor membre, la consiliere 
inter pares. Grupul operativ al Comisiei 
pentru redresare și reziliență ar trebui să 
sprijine statele membre în pregătirea și 
elaborarea respectivelor lor planuri de 
redresare și reziliență și ar trebui să se 
asigure că acestea sunt aliniate la 
prioritățile Uniunii, în special la 
obiectivul neutralității climatice, folosind 
instrumentele prevăzute de taxonomia UE 
instituită de Regulamentul (UE) 
2020/852.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare.

(26) Cu condiția ca planul de redresare 
și reziliență să îndeplinească în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare, statului 
membru în cauză ar trebui să i se aloce 
contribuția financiară maximă în cazul în 
care costurile totale estimate ale reformei și 
ale investițiilor prevăzute în planul de 
redresare și reziliență sunt egale sau mai 
mari decât cuantumul contribuției 
financiare maxime. Statului membru în 
cauză ar trebui să i se aloce o sumă egală 
cu costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător criteriile de evaluare, 
inclusiv taxonomia (UE) instituită de 
Regulamentul (UE) 2020/852 și principiul 
de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 
menționat în respectivul regulament.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția către o 
economie europeană sustenabilă și neutră 
din punct de vedere climatic cel târziu 
până în 2050 și tranziția sa 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 încadrate în 
timp și bazate pe știință 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.

Amendamentul 26

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 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. Acesta ar trebui să includă, 
de asemenea, contribuția instrumentului 
la îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii în materie de climă și 
durabilitate, în special a obiectivelor 
Uniunii privind clima prevăzute în 
[Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru atingerea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)] și a priorităților 
stabilite în planurile naționale privind 
energia și clima.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act delegat. În vederea asigurării unor 



AD\1215025RO.docx 21/46 PE658.853v01-00

RO

asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 
act de punere în aplicare, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din 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 

condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, Comisiei 
ar trebui să i se confere competențe de 
executare. Competențele de executare 
referitoare la adoptarea planurilor de 
redresare și reziliență și la plata sprijinului 
financiar la îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor relevante ar trebui să fie 
exercitate de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 
act delegat, ar trebui să fie posibil ca statul 
membru în cauză și Comisia să convină 
asupra unor aranjamente operaționale de 
natură tehnică, care să prevadă detalii 
referitor la punerea în aplicare în ceea ce 
privește termenele, indicatorii pentru 
obiectivele de etapă și ținte și accesul la 
datele subiacente. Pentru ca aranjamentele 
operaționale să poată fi în permanență 
relevante în ceea ce privește circumstanțele 
predominante în cursul punerii în aplicare a 
planului de redresare și reziliență, ar trebui 
să fie posibil ca elementele acestor 
aranjamente tehnice să poată fi modificate 
de comun acord. Normele financiare 
orizontale adoptate de Parlamentul 
European și de Consiliu în temeiul 
articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
definesc în special procedura de stabilire și 
execuție a bugetului prin granturi, achiziții 
publice, premii și execuție indirectă și 
prevăd verificări ale responsabilității 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.
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Uniunii.

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

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

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, la 
obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii, în special la tranziția către 
atingerea obiectivelor climatice 
actualizate ale Uniunii pentru 2030 și la 
respectarea obiectivului de neutralitate 
climatică a Uniunii până în 2050 în 
conformitate cu [Regulamentul 2020/XXX 
de instituire a unui cadru pentru 
atingerea neutralității climatice și de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 („Legea europeană a climei”)], 
la tranziția digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă, 
echilibrată din perspectiva genului și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile și stabilitatea sistemelor 
financiare.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
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Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre 
și de a contribui la autonomia strategică a 
Uniunii, prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei, prin sprijinirea 
tranziției către realizarea obiectivelor 
climatice actualizate ale Uniunii pentru 
2030 și respectarea obiectivului privind 
neutralitatea climatică a Uniunii până cel 
mult în 2050 și a tranziției digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Toate activitățile care primesc sprijin în 
cadrul planurilor de redresare și reziliență 
respectă principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” la care se face referire 
la articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852. În plus, activitățile care primesc 
sprijin în cadrul planurilor de redresare și 
reziliență și care se încadrează în 
sectoarele specifice de activități 
economice ce fac obiectul 
Regulamentului (UE) 2020/852 sunt în 
conformitate cu criteriile tehnice de 
examinare menționate la articolul 3 din 
regulamentul respectiv.
Pentru a contribui la obiectivele 
Acordului de la Paris și ale Pactului verde 
european și pentru a fi în deplină 
coerență cu acestea, un procent de cel 
puțin 37% din mecanism va fi destinat 
finanțării acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice. 10 % din 
mecanism se destinează acțiunilor privind 
biodiversitatea, fiind posibil ca o parte din 
acest cuantum să se suprapună cu 
investițiile care vizează acțiunile de 
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combatere a schimbărilor climatice. 
Combinarea cheltuielilor legate de climă 
și biodiversitate constituie o proporție de 
cel puțin 40 % din bugetul total al 
mecanismului.

Amendamentul 30

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 terțe.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

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

Amendamentul 32

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 obiectivele 
generale și specifice ale mecanismului 
astfel cum sunt definite la articolul 4 din 
prezentul regulament și să contribuie la 
realizarea provocărilor și priorităților 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european, în 
special a celor relevante pentru obiectivele 
în materie de climă și mediu ale Uniunii, 
în particular tranziția către atingerea 
obiectivelor climatice actualizate ale 
Uniunii pentru 2030 și îndeplinirea 
obiectivului de neutralitate climatică a 
Uniunii până cel târziu în 2050 în 
conformitate cu [Regulamentul 2020/XXX 
de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
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europeană a climei”)] și tranziția digitală 
sau care sunt generate de acestea. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora, precum și 
în strategiile lor pe termen lung în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

Planurile de redresare și de reziliență sunt 
în concordanță cu o traiectorie care 
vizează atingerea obiectivului pe termen 
lung privind temperatura al Acordului de 
la Paris, ținând seama de cele mai recente 
dovezi științifice disponibile, în special de 
raportul special al Grupului 
interguvernamental privind schimbările 
climatice (IPCC) intitulat „Încălzirea 
globală cu 1,5 °C”.
Planurile de redresare și de reziliență 
sprijină numai activitățile care nu 
cauzează prejudicii semnificative în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1) 
din prezentul regulament. În plus, 
activitățile care primesc sprijin în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență și 
care se încadrează în sectoarele specifice 
de activități economice ce fac obiectul 
Regulamentului (UE) 2020/852 sunt în 
conformitate cu criteriile tehnice de 
examinare menționate la articolul 3 din 
Regulamentul (UE) 2020/852.
Pentru a garanta că planurile de 
redresare și reziliență contribuie la 
realizarea, în statele membre, a 
obiectivului de neutralitate climatică cel 
târziu până în 2050 și că acestea sunt în 
deplină concordanță cu obiectivele 
Acordului de la Paris și ale Pactului verde 
european, se destinează cel puțin 37 % 
din cuantumul fiecărui plan de redresare 
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și reziliență finanțării acțiunilor de 
combatere a schimbărilor climatice. 10 % 
din cuantumul fiecărui plan de redresare 
și reziliență se destinează acțiunilor 
privind biodiversitatea, fiind posibil ca o 
parte din acest cuantum să se suprapună 
cu investițiile care vizează acțiunile de 
combatere a schimbărilor climatice. 
Combinarea cheltuielilor legate de climă 
și biodiversitate constituie o proporție de 
cel puțin 40 % din cuantumul total al 
fiecărui plan de redresare și reziliență. 

_________________ _________________

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. […]

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile de redresare și reziliență 
includ măsuri care să contribuie în mod 
eficient la consolidarea rezilienței 
sistemelor de asistență medicală și de 
sănătate în eventualitatea unor viitoare 
pandemii și în vederea îmbunătățirii stării 
generale de sănătate de la nivelul 
societăților, pentru a realiza obiectivul 
general de a asigura un nivel ridicat de 
protecție a sănătății umane.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Comisia elaborează un ghid tehnic 
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orientativ privind aplicarea în practică a 
principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, menționat la articolul 17 
din Regulamentul (UE) 2020/852, a 
criteriilor tehnice de examinare 
menționate la articolul 3 din 
regulamentul respectiv și a actelor 
delegate adoptate pe baza acestor criterii 
pentru mecanismul instituit prin prezentul 
regulament.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Planurile de redresare și reziliență 
nu finanțează activități care conduc la o 
blocare a activelor care subminează 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și mediu. În special, nu includ 
investiții legate de producția, prelucrarea, 
distribuția, transportul, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Planul de redresare și reziliență 
trebuie să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Aceasta stabilește, în 
special, următoarele elemente;

3. Planul de redresare și reziliență 
trebuie să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Aceasta stabilește, în 
special, următoarele elemente, care sunt 
necesare pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor de eligibilitate prevăzute la 
articolul 14:

Amendamentul 37

Propunere de regulament
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Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere 
durabilă, crearea de locuri de muncă și 
reziliența economică, de mediu și socială a 
statului membru în cauză, atenuează 
impactul economic și social al crizei și 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței, precum și a modului în care 
planul va reduce în mod semnificativ 
deficitul de investiții, ceea ce este necesar 
pentru a realiza obiectivele Uniunii în 
materie de climă și mediu. Atunci când 
mecanismul este folosit pentru a sprijini o 
întreprindere mare dintr-un sector cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon, statele 
membre comunică modul în care 
intenționează întreprinderea să își 
alinieze modelul de afaceri la Acordul de 
la Paris și la obiectivele climatice aferente 
ale Uniunii, inclusiv prin publicarea, de 
către întreprindere, a planurilor de 
tranziție.

Amendamentul 38

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 obiectivele Uniunii în 
materie de climă și mediu și în special a 
modului în care ele vor contribui la 
fiecare din următoarele aspecte:
(i) tranziția către realizarea obiectivelor 
actualizate ale Uniunii în materie de 
climă pentru 2030 și respectarea 
obiectivului Uniunii privind neutralitatea 
climatică până în 2050, în conformitate 
cu [Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
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instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)];
(ii) respectarea principiului de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, 
menționat la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852, și 
concordanța cu criteriile tehnice de 
examinare stabilite în conformitate cu 
articolul 3 din regulamentul respectiv;
(iii) contribuția la realizarea obiectivelor 
de integrare a aspectelor legate de climă și 
biodiversitate menționate la articolul 14 
alineatul (2) al patrulea paragraf, care se 
bazează pe criteriile stabilite în temeiul 
Regulamentului (UE) 2020/852;
(iv) reducerea semnificativă a deficitului 
de investiții de la nivel național, care este 
necesară pentru a realiza obiectivele 
Uniunii în materie de climă și mediu;
(v) contribuția la realizarea obiectivelor 
de politică ale Uniunii în materie de 
sustenabilitate, ținând seama de 
obiectivele enunțate în planurile naționale 
privind energia și clima; precum și
(vi) contribuția la abordarea provocărilor 
sociale, economice sau ecologice apărute 
în urma tranziției;

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la tranziția digitală sau 
la abordarea provocărilor generate de 
aceasta;
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Amendamentul 40

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la implementarea 
angajamentelor Uniunii și ale statelor 
sale membre, în special a Pactului verde 
european, a Acordului de la Paris, a 
planurilor naționale privind energia și 
clima și a versiunilor actualizate ale 
acestora în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2018/1999, a planurilor teritoriale 
pentru o tranziție justă în conformitate cu 
Fondul pentru o tranziție justă, a 
acordurilor de parteneriat și a 
programelor operaționale în conformitate 
cu alte fonduri ale Uniunii;

Amendamentul 41

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație a modului în care 
măsurile prevăzute în plan vor contribui 
în mod eficient la consolidarea rezilienței 
sistemelor de asistență medicală și de 
sănătate în eventualitatea unor viitoare 
pandemii și în vederea îmbunătățirii stării 
generale de sănătate de la nivelul 
societăților, pentru a realiza obiectivul de 
a asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
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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 
plan vor aduce valoarea adăugată 
europeană;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la îndeplinirea 
obiectivelor climatice și de mediu ale 
Uniunii și în special cum contribuie la 
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fiecare din următoarele aspecte:
(i) tranziția către realizarea obiectivelor 
actualizate ale Uniunii în materie de 
climă pentru 2030 și respectarea 
obiectivului Uniunii privind neutralitatea 
climatică până în 2050, în conformitate 
cu [Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)];
(ii) respectarea principiului de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, 
menționat la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852, și 
concordanța cu criteriile tehnice de 
examinare stabilite în conformitate cu 
articolul 3 din regulamentul respectiv;
(iii) contribuția la realizarea obiectivelor 
de integrare a aspectelor legate de climă și 
biodiversitate menționate la articolul 14 
alineatul (2) al patrulea paragraf, care se 
bazează pe criteriile stabilite în temeiul 
Regulamentului (UE) 2020/852;
(iv) reducerea semnificativă a deficitului 
de investiții de la nivel național, care este 
necesară pentru a realiza obiectivele 
Uniunii în materie de climă și mediu;
(v) contribuția la realizarea obiectivelor 
de politică ale Uniunii în materie de 
sustenabilitate, ținând seama de 
obiectivele enunțate în planurile naționale 
privind energia și clima; precum și
(vi) contribuția la abordarea provocărilor 
sociale, economice sau ecologice apărute 
în urma tranziției;

Amendamentul 45

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care 
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contribuie în mod eficace la tranziția 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceasta;

Amendamentul 46

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficient la consolidarea 
rezilienței sistemelor de asistență 
medicală și de sănătate în eventualitatea 
unor viitoare pandemii și în vederea 
îmbunătățirii stării generale de sănătate 
de la nivelul societăților, cu scopul de a 
obține un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane;

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă consultările desfășurate 
pentru pregătirea planului de redresare și 
reziliență și dialogurile programate, 
privind punerea în aplicare a 
mecanismului, garantează că toate părțile 
interesate relevante beneficiază de 
posibilități efective de a participa la 
pregătirea și punerea în aplicare a 
planurilor de redresare și reziliență;

Amendamentul 48

Articolul 16 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) statul membru respectă valorile 
Uniunii prevăzute la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.
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Amendamentul 49

Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu până la [șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia adoptă un act 
delegat în conformitate cu articolul 26a 
pentru a completa litera (b) din prezentul 
alineat prin stabilirea unei metodologii de 
identificare a cheltuielilor consacrate 
integrării acțiunilor în favoarea climei și 
a mediului, inclusiv a acțiunilor în 
favoarea biodiversității vizate la articolul 
4 din prezentul regulament. Metodologia 
se bazează pe taxonomia UE stabilită de 
Regulamentul (UE) 2020/852 și utilizează 
criteriile tehnice de examinare stabilite de 
Comisie în temeiul articolului 10 alineatul 
(3) și al articolului 11 alineatul (3) din 
regulamentul respectiv, precum și 
principiile prevăzute la articolul 15 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2020/852.
În termen de cel mult șase luni de la 
adoptarea actului delegat menționat la 
articolul 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852, actul 
delegat menționat la primul paragraf din 
prezentul alineat se revizuiește în vederea 
utilizării criteriilor tehnice de examinare 
stabilite în actele delegate adoptate în 
temeiul articolului 15 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Amendamentul 50

Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia face publice evaluările efectuate 
în temeiul prezentului articol.

Amendamentul 51
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 52

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 26a.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

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 

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 
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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.

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.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul delegat al Comisiei. Statul membru în 
cauză poate solicita Comisiei să mascheze 
informațiile sensibile sau confidențiale, a 
căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele sale publice.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, fiabil, independent, cu 
eficacitate și la timp, și se publică. În acest 
scop, destinatarilor finanțării din partea 
Uniunii li se impun cerințe de raportare 
proporționale.
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, în 
special atunci când fac publicitate 
acțiunilor și rezultatelor acestora, 
identificând în mod clar finanțarea ca pe 
o finanțare din partea Uniunii și 
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”.

Amendamentul 57

Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Exercitarea competenței de a adopta acte 

delegate
1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 16 
alineatul (3) și la articolul 17 alineatul (1) 
se conferă Comisiei pentru o perioadă de 
șapte ani de la … [data intrării în vigoare 
a prezentului regulament].
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 16 alineatul (3) și 
la articolul 17 alineatul (1) poate fi 
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revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificate în respectiva 
decizie. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.
4. Înainte de a adopta un act delegat, 
Comisia se consultă cu experții desemnați 
de fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 16 alineatul (3) și al 
articolului 17 alineatul (1) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
au formulat obiecțiuni în termen de [două 
luni] de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu, sau în 
cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia cu privire la faptul că nu vor 
formula obiecțiuni. Perioada respectivă se 
prelungește cu [două luni] la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Amendamentul 58

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

o economie europeană durabilă și neutră 
din punct de vedere climatic cel târziu 
până în 2050, în special contribuția lor la 
realizarea obiectivelor de politică ale 
Uniunii în materie de sustenabilitate, 
luând în considerare obiectivele stabilite 
în planurile naționale privind energia și 
clima și obiectivele în materie de climă ale 
Uniunii stabilite în [Regulamentul (UE) 
2020/XXX de instituire a cadrului pentru 
realizarea neutralității climatice și de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 („Legea europeană a climei”)], 
precum și contribuția acestora la 
abordarea provocărilor sociale, economice 
sau de mediu apărute în urma acestei 
tranziții.

Amendamentul 59

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și 
de mediu sau la abordarea provocărilor 
generate de acestea.

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

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
toate elementele următoare:

Sfera de aplicare

Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la instituirea 
unor sisteme favorabile climei și ecologice 

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la realizarea 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și 
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și la ecologizarea sectorului economic sau 
a celui social, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivului global al unei 
Europe neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050

mediu, în special la tranziția către 
atingerea obiectivelor climatice 
actualizate ale Uniunii pentru 2030 și la 
respectarea obiectivului de neutralitate 
climatică a Uniunii până cel târziu în 
2050 în conformitate cu [Regulamentul 
2020/XXX de instituire a cadrului pentru 
realizarea neutralității climatice și de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 („Legea europeană a climei”)], 
luând în considerare obiectivele enunțate 
în planurile naționale privind energia și 
clima și criteriile stabilite în taxonomia 
UE; 

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din obiectivele 
Uniunii în materie de climă și mediu, în 
special tranziția către o economie 
europeană sustenabilă și neutră din punct 
de vedere climatic până cel târziu în 2050;
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Amendamentul 63

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– punerea în aplicare a măsurilor 
avute în vedere este în concordanță cu o 
traiectorie care vizează atingerea 
obiectivului pe termen lung privind 
temperatura al Acordului de la Paris, 
ținând seama de cele mai recente dovezi 
științifice disponibile, în special de 
raportul special al IPCC intitulat 
„Încălzirea globală cu 1,5 °C”;
– punerea în aplicare a măsurilor 
avute în vedere respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” la care 
se face referire la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – paragraful 4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Comisia evaluează dacă este probabil ca 
măsurile propuse în plan să contribuie la 
atingerea obiectivelor legate de țintele 
climatice enunțate la articolul 4.

Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2a Planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la tranziția 



AD\1215025RO.docx 43/46 PE658.853v01-00

RO

digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceasta.
– punerea în aplicare a măsurilor 
avute în vedere este în conformitate cu 
instituirea unor sisteme favorabile climei 
și mediului și cu ecologizarea economiei 
noastre, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivului global al unei 
Europe neutre din punct de vedere 
climatic cel târziu până în 2050;
precum și
– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
transformarea digitală a economiei 
europene;
precum și
– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
abordarea provocărilor rezultate din 
tranziția digitală
precum și
– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
avea un impact de durată.

Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de creștere 
durabilă, la crearea de locuri de muncă și 
la reziliența economică, de mediu și socială 
a statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale.
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Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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