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Amendamentul 1
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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 Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene: 
conservarea, protecția și îmbunătățirea 
calității mediului, protejarea sănătății 
umane și utilizarea prudentă și rațională 
a resurselor naturale1a.

Or. en

Amendamentul 2
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Regretă profund concluzia 
Consiliului 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.

Or. en

Amendamentul 3
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez
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Propunere de regulament
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 punct de 
vedere al impactului asupra climei, 
semestrul european trebuie să fie 
actualizat treptat prin intermediul unor 
indicatori armonizați, pentru a include 
toate obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite 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 
evidenția și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau din 
partea Uniunii.

Or. en

Amendamentul 4
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate o dată la trei ani ca anexă la 
programele naționale de reformă, pentru a 
defini și a coordona proiectele de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare națională și/sau din partea 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 5
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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 
sunt poluate și distruse. Răspunsul la 
aceste provocări îl reprezintă Pactul verde 
european. 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 aferente1a. 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 
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Uniunii.
_________________
1a Comunicarea privind Pactul verde 
european (COM(2019)0640)

Or. en

Amendamentul 6
Alexandr Vondra

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 
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 

(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 efectelor 
economice și sociale enorme și variate 
asupra economiilor statelor membre. 
Provocările legate de contextul demografic 
au fost amplificate de COVID-19, întrucât 
se preconizează că multe state membre 
care au fost afectate cel mai grav de criza 
sanitară vor suferi cel mai mult și din 
perspectivă economică. Actuala pandemie 
de COVID-19, precum și criza economică 
și financiară anterioară au demonstrat că 
dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri economice și sociale 
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 și de evitarea unor 
răspunsuri economice asimetrice, care, la 
rândul său, depinde de marja de manevră 
bugetară de care dispun statele membre 
pentru a lua măsuri de atenuare a 
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urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile pe o traiectorie de redresare 
durabilă și pentru a evita extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

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 denaturări ale 
pieței unice, precum și extinderea în 
continuare a divergențelor în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7
Sirpa Pietikäinen

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 
care dispun statele membre pentru a lua 

(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 punct 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, 
depinde de marja de manevră bugetară de 
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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.

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 punct 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.

Or. en

Amendamentul 8
Sirpa Pietikäinen

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 
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redresare și reziliență introduse de Grupul 
de experți tehnici al UE pentru finanțe 
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

Or. en

Amendamentul 9
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 investițiilor și a reformelor care 
contribuie la atingerea unui grad ridicat de 
reziliență a economiilor naționale, 
permițând o flexibilitate la nivelul 
constrângerilor, consolidând capacitatea 
de adaptare și deblocând potențialul de 
creștere fără a implica efecte prociclice. 
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.

Or. en

Amendamentul 10
Roman Haider, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux
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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. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 11
Roman Haider

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 

(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.
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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.

Or. en

Amendamentul 12
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 punct 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.

Or. en
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Amendamentul 13
Petros Kokkalis

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. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și reziliența Uniunii 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 
un sistem energetic decarbonizat printr-o 
energie curată, sporind eficiența energetică 
și performanța clădirilor și a altor 
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 în fața 
crizelor viitoare și la reducerea 
dependenței Uniunii, prin diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 14
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția circulară 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 și prin eliminarea treptată a 
investițiilor și a ajutoarelor de stat pentru 
industriile bazate pe combustibili fosili.

Or. en

Amendamentul 15
Bas Eickhout

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. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea, a îndeplini obiectivele Pactului 
verde european 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 un sistem energetic bazat pe 
energie din surse regenerabile, 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.

Or. en
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Amendamentul 16
Alexandr Vondra

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) Pandemia de COVID-19 a 
modificat radical situația finanțelor 
publice și private, iar experiențele 
anterioare au arătat că investițiile sunt 
adesea reduse în mod drastic în timpul 
unor astfel de crize. 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 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 stimula crearea de 
locuri de muncă și a realiza o creștere 
durabilă și incluzivă. De asemenea, aceste 
investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 17
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Investițiile în consolidarea 
rezilienței sistemelor sanitare și de 
îngrijire a sănătății în vederea pregătirii 
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pentru viitoarele pandemii, inclusiv 
realizarea de teste de stres la nivelul 
sistemelor de sănătate naționale și 
regionale, care îmbunătățesc situația 
sanitară a societăților, generează cetățeni 
mai sănătoși care sunt mai puțin supuși 
riscurilor sanitare și stimulează crearea 
unei Uniuni Europene a sănătății, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și a promova coeziunea 
economică, socială și teritorială.

Or. en

Amendamentul 18
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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) Niciun instrument nu ar trebui să 
prevadă 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.

Or. en

Amendamentul 19
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În prezent, niciun instrument nu (7) În prezent, niciun instrument nu 



PE655.963v01-00 16/128 AM\1211966RO.docx

RO

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.

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 al obiectivelor 
Pactului verde european, cu scopul de a 
avea un impact de durată asupra 
productivității, a caracterului circular, a 
amprentei asupra mediului, a amprentei 
de carbon și a rezilienței economiei 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 20
Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Amendamentul 21
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 legate de 
prioritățile și obiectivele fondurilor și 
programelor Uniunii și cu scopul de a 
avea un impact de durată asupra 
productivității și a rezilienței economiei 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 22
Petros Kokkalis

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 
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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
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. În cadrul mecanismului, 
acordarea de sprijin financiar statelor 
membre și punerea în aplicare a 
reformelor nu ar trebui în niciun caz să 
ducă la măsuri de austeritate, 
neutralizând astfel efectul sprijinului și 
împiedicând redresarea acestora.

Or. en
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Amendamentul 23
Michal Wiezik

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 
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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
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 și implementarea 
Pactului verde european și să împiedice 
cheltuielile dăunătoare pentru mediu și 
climă. Mecanismul ar trebui să fie 
cuprinzător, să excludă anumite tipuri de 
investiții și, de asemenea, ar trebui să 
beneficieze de experiența dobândită de 
Comisie și de statele membre în urma 
utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

Or. en

Amendamentul 24
Bas Eickhout

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 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 

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

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.

Or. en

Amendamentul 25
Sirpa Pietikäinen

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 
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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
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 Pactului verde european și 
a investițiilor publice conexe, precum și a 
planurilor de tranziție 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 
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instrumente și programe.

Or. en

Amendamentul 26
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 
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.

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
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 stimuleze investițiile publice 
strategice în statele membre și să 
accelereze punerea în aplicare a 
reformelor relevante. 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.

Or. en

Amendamentul 27
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

adapteze cadrul actual pentru furnizarea de 
sprijin statelor membre și pentru 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 
contraciclice și a investițiilor publice 
conexe în statele membre. Mecanismul ar 
trebui să beneficieze de experiența 
dobândită de Comisie și de statele membre 
în urma utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

Or. en

Amendamentul 28
Sirpa Pietikäinen

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 
trebuie utilizate în așa fel încât să se 
asigure respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

Or. en
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Amendamentul 29
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Efectul economic și social 
perturbator al crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 slăbește 
capacitatea de investiții publice și private, 
limitând astfel resursele financiare 
esențiale pentru tranziția către o Uniune 
neutră din punct de vedere climatic și 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor. În acest sens, în cadrul 
Facilității UE pentru noua generație, 
mecanismul de redresare și de reziliență 
ar trebui să contribuie la reducerea 
acestui decalaj, astfel cum se subliniază în 
raportul Grupului de experți tehnici din 
UE privind finanțarea durabilă (TEG), 
intitulat „5 principii de nivel înalt pentru 
recuperare și reziliență” din 15 iulie 2020.

Or. en

Amendamentul 30
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

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 
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economice ale Uniunii și ar trebui, prin 
urmare, să nu finanțeze planuri de 
investiții ale unor țări terțe.

Or. en

Amendamentul 31
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Roman Haider

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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 33
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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 ar trebui să 
rezerve 37 % din fondurile sale pentru 
finanțarea obiectivelor climatice vizând 
atingerea țintei globale de alocare a 30 % 
din cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei, 
în acord cu documentul de lucru al 
Comisiei - fișa 84 - privind integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice, 
și a țintei de 10 % cheltuieli pentru 
biodiversitate. Ca principiu general, toate 
cheltuielile Uniunii ar trebui să fie în 
concordanță cu obiectivele Acordului de 
la Paris și ale Pactului verde european.

Or. en
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Amendamentul 34
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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 ar trebui să 
rezerve 37 % din fonduri pentru 
obiectivele climatice vizând atingerea țintei 
globale de alocare a 30 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei, în acord 
cu documentul de lucru al Comisiei - fișa 
84 - privind integrarea aspectelor legate 
de schimbările climatice. Ca principiu 
general, toate cheltuielile Uniunii ar 
trebui să fie în concordanță cu obiectivele 
Acordului de la Paris.

Or. en

Amendamentul 35
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

(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 
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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.

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 
și a unei ținte anuale de 30 % cât mai 
curând posibil și cel mai târziu până în 
2027. Acțiunile din cadrul mecanismului 
ar trebui să contribuie cu cel puțin 40 % 
din pachetul financiar global al 
mecanismului de redresare și de reziliență 
la obiectivele în materie de climă și de 
mediu.

Or. en

Amendamentul 36
Alexandr Vondra

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 angajamentele 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. 
Își exprimă însă prudența față de faptul 
că includerea unor asemenea corelări cu 
obiective legate de climă poate adeseori să 
fie prea ambițioasă, nepractică și poate 
obstrucționa capacitatea statelor membre 
de a sprijini ocuparea forței de muncă și o 
bază industrială națională consolidată.

Or. en
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Amendamentul 37
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

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 trebuie să acopere întotdeauna 
și în orice caz toate nevoile economice și 
sociale apărute în urma pandemiei de 
COVID-19, și să contribuie în măsura 
posibilului 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.

Or. es

Amendamentul 38
Bas Eickhout

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 

(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 cu cel puțin 50 % 
din resursele sale la integrarea aspectelor 
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și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

legate de schimbările climatice și 
durabilitatea mediului și la atingerea țintei 
globale de alocare a cel puțin 50 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor Uniunii în 
domeniul climei și al mediului. 
Taxonomia UE stabilită prin 
Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a ar trebui folosită pentru a 
monitoriza implementarea acestor 
obiective.

_________________
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).

Or. en

Amendamentul 39
Sirpa Pietikäinen

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 cu cel puțin 40 % 
din resursele sale la integrarea aspectelor 
legate de schimbările climatice și 
durabilitatea mediului și la atingerea țintei 
globale de alocare a 40 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei și a altor 
obiective de mediu, conform taxonomiei 
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UE stabilite în Regulamentul (UE) 
2020/852 și principiului de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” menționat 
în acesta.

Or. en

Amendamentul 40
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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 
proiecte care respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852.

Or. en

Amendamentul 41
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 
care își propune să devină neutră din 
punct de vedere al climei până în 2050 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 cel 
puțin 30 % din cheltuielile de la bugetul 
UE pentru sprijinirea obiectivelor în 
domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 42
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a se asigura că investițiile 
sprijinite în cadrul mecanismului sunt în 
concordanță cu obiectivele Pactului verde 
european și cu obiectivele pe termen scurt 
și lung ale Uniunii privind clima, energia 
și mediul, acestea ar trebui să respecte 
criteriile stabilite în taxonomia UE 
instituită prin Regulamentul (UE) 
2020/852.

Or. en

Amendamentul 43
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 12
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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 stimula redresarea 
economică, 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.

Or. en

Amendamentul 44
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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.

Or. en
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Amendamentul 45
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 
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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 46
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 

eliminat
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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 
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.

Or. en

Amendamentul 47
Bas Eickhout

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 
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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 48
Sirpa Pietikäinen

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 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.

(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 a deciziilor privind propunerile de 
planuri de redresare și reziliență și de a 
suspenda plățile și de a recupera plățile 
deja efectuate 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.

Or. en

Amendamentul 49
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a asigura o redresare 
durabilă și rezilientă în întreaga Uniune 
și pentru a facilita punerea în aplicare a 
sprijinului economic în conformitate cu 
obiectivul Pactului verde european, acest 
instrument ar trebui să contribuie la 
obiectivul general al CFM de integrare a 
obiectivului de 40 % în materie de climă; 
ar trebui stabilite obiective specifice de 
integrare a aspectelor legate de 
schimbările climatice în legislația 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 50
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Inese 
Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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 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, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
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punct de vedere climatic cel târziu până în 
2050, contribuind la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii în urma crizei, încurajând crearea 
de locuri de muncă în urma pandemiei de 
COVID-19, și să promoveze creșterea 
durabilă și economia digitală.

Or. en

Amendamentul 51
Bas Eickhout

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 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, 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 cât mai curând 
posibil și cel târziu până în 2050, 
restabilind potențialul de creștere durabilă 
al economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea echilibrată din 
perspectiva genului.

Or. en

Amendamentul 52
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
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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 promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, precum și 
tranziția ecologică, în conformitate cu 
taxonomia UE stabilită în Regulamentul 
(UE) 2020/852, fără a aloca fonduri 
activităților care dăunează grav mediului. 
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 și 
circulară până în 2030, sau cel târziu 
până în 2050, restabilind astfel potențialul 
verde de creștere al economiilor Uniunii în 
urma crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă și promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 53
Alexandr Vondra

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 

(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 
transformarea digitală necesară pentru a 
atinge un nivel net al emisiilor egal cu 
zero până în 2050, restabilind astfel 
potențialul de creștere al economiilor 
Uniunii în urma crizei, permițând 
antreprenorilor, IMM-urilor, lucrătorilor 
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muncă și promovând creșterea durabilă. independenți și întreprinderilor mai mari 
să se reconstruiască, să restabilească 
piețele de vânzări, să reangajeze personal 
și să investească în creșterea viitoare.

Or. en

Amendamentul 54
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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 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, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 55
Roman Haider

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 

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
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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.

îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 56
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 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 către o economie 
europeană durabilă și neutră din punct de 
vedere climatic cel târziu până în 2050, 
precum și a tranziției sale digitale, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă

Or. en

Amendamentul 57
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Sectorul terțiar asigură locuri de 
muncă pentru aproape 13 % din forța de 
muncă europeană (având peste 23 de 
milioane de persoane ocupate în 
echivalent normă întreagă) și produce o 
serie de efecte socio-economice specifice 
asupra societății. Astfel, organizațiile din 
sectorul terțiar reprezintă o resursă unică 
pentru rezolvarea problemelor sociale și 
economice și pentru angajamentul civic în 
Europa. În această perioadă de dificultăți 
sociale și economice, în care bugetele 
guvernamentale sunt supuse unor 
presiuni enorme, această resursă este mai 
necesară ca niciodată. Prin urmare, 
mecanismul ar trebui utilizat pentru a 
oferi sprijin financiar organizațiilor 
sectorului terțiar, cu scopul de a contribui 
la atenuarea impactului social al actualei 
crize de COVID-19.

Or. en

Justificare

Nu se acordă niciun fel de atenție rolului sectorului terțiar și importanței sale în gestionarea 
crizelor și menținerea coeziunii sociale, și nici numărului de locuri de muncă asigurate de 
acest sector. Acest considerent clarifică faptul că mecanismul poate fi utilizat pentru a 
sprijini locurile de muncă din acest domeniu.

Amendamentul 58
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 
de reforme și investiții, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 
de reforme și investiții pentru tranziție, 
astfel cum sunt prevăzute în planurile de 
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reziliență. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

redresare și reziliență și de tranziție 
climatică. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză și cu autoritățile din 
domeniul mediului și cu comunitatea 
științifică.

Or. en

Amendamentul 59
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 
de reforme și investiții, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de etapă și a țintelor în materie 
de reforme și investiții anticiclice, astfel 
cum sunt prevăzute în planurile de 
redresare și reziliență. Acest obiectiv 
specific ar trebui urmărit în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 60
Roman Haider

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 

(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 
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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.

și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în urma 
pandemiei de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 61
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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 

(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 
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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.

prioritățile relevante ale Uniunii 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 a Uniunii, cu Pilonul european 
al drepturilor sociale, cu obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite (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. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță 
cu provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul unui semestru european 
actualizat, care ar trebui să includă 
urmărirea obiectivelor Pactului verde 
european, PNEC și ODD ale ONU, 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.

Or. en

Amendamentul 62
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 16
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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 în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate de statele 
membre în urma pandemiei de COVID-
19. Toate activitățile care beneficiază de 
sprijin ar trebui să se desfășoare cu 
respectarea deplină a standardelor Uniunii 
în materie de mediu.

Or. en

Amendamentul 63
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
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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.

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 
angajamentele Uniunii în temeiul 
Acordului de la Paris și să ia în 
considerare 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 și să respecte principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ” 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852.

Or. en

Amendamentul 64
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul (16) Pentru a se asigura faptul că planul 
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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.

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. 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 și ale Agendei digitale, planul ar 
trebui, de asemenea, să stabilească măsuri 
relevante pentru domeniile de politică 
identificate în prezentul regulament și 
pentru tranziția verde și cea digitală și 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. Cel puțin 40 % 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.

Or. en

Amendamentul 65
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 16
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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 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. Investițiile legate de 
explorarea, producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea, transportul, 
transmiterea sau arderea combustibililor 
fosili ar trebui excluse.

Or. en

Amendamentul 66
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Considerentul 16
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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 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 și să nu submineze 
eforturile Uniunii privind tranziția către 
neutralitatea climatică.

Or. en

Amendamentul 67
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Mecanismul pentru o tranziție 
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justă este un element-cheie pentru ca 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic să se realizeze în 
mod echitabil. Acesta oferă un sprijin 
specific pentru a contribui la mobilizarea 
a cel puțin 100 000 de milioane EUR în 
perioada 2021-2027 în regiunile cele mai 
afectate, pentru a atenua impactul 
socioeconomic al tranziției.

Or. es

Amendamentul 68
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul în care un stat membru 
este scutit de monitorizarea și evaluarea 
din cadrul semestrului european în 
temeiul articolului 12 din Regulamentul 
(UE) nr. 472/201311sau face obiectul 
procedurii de verificare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului12, ar trebui să fie posibil ca 
dispozițiile prezentului regulament să se 
aplice statului membru în cauză în ceea 
ce privește provocările și prioritățile 
identificate de măsurile prevăzute în 
regulamentele menționate.

eliminat

_________________
11 JO L 140 din 27.5.2013.
12 JO L 53 din 23.2.2002.

Or. en

Amendamentul 69
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
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Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În cazul în care un stat membru 
este scutit de monitorizarea și evaluarea 
din cadrul semestrului european în temeiul 
articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 
472/201311sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului12, ar trebui să 
fie posibil ca dispozițiile prezentului 
regulament să se aplice statului membru în 
cauză în ceea ce privește provocările și 
prioritățile identificate de măsurile 
prevăzute în regulamentele menționate.

(17) Atunci când un stat membru este 
scutit de monitorizarea și evaluarea din 
cadrul semestrului european în temeiul 
articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 
472/201311 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/200212 al Consiliului, dispozițiile 
prezentului regulament ar trebui să se 
aplice oricum statului membru în cauză în 
ceea ce privește provocările și prioritățile 
identificate în planurile de tranziție 
aprobate de Comisie.

_________________ _________________
11 JO L 140 din 27.5.2013. 11 JO L 140 din 27.5.2013.
12 JO L 53 din 23.2.2002. 12 JO L 53 din 23.2.2002.

Or. en

Amendamentul 70
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 18

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 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 
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tranziție.

Or. en

Amendamentul 71
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Considerentul 18

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 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.

Or. en

Amendamentul 72
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 18

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 

(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 
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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.

discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență, 
coeziune 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, având în 
vedere informațiile privind punerea în 
aplicare a planurilor în anii precedenți.

Or. en

Amendamentul 73
Sirpa Pietikäinen

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). 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, precum 
și a progresului în ceea ce privește 
planurile naționale de tranziție aprobate 
de Comisie.

Or. en

Amendamentul 74
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
tendinței demografice (luând în 
considerare rata depopulării), a 
impactului pandemiei de COVID-19 
asupra produsului intern brut (PIB) și a 
ratei relative a șomajului din fiecare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 75
Sirpa Pietikäinen

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 

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare, reziliență și tranziție 
sustenabilă, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 76
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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 
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 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, ar trebui să fie 
responsabil din punct de vedere ecologic. 
Pe parcursul procesului ar trebui să se aibă 
în vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en
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Amendamentul 77
Petros Kokkalis

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 
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 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, în special pentru 
obiectivele stabilite în Pactul verde 
european; 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. 
Publicul ar trebui să fie informat și 
consultat în mod adecvat.

Or. en

Amendamentul 78
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
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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 
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, reziliență și 
tranziție 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 
tranziției sustenabile, a 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 și cu 
planurile naționale de tranziție verde. 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 79
Bas Eickhout

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 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
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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.

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 a creșterii durabile, 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.

Or. en

Amendamentul 80
Roman Haider

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 

(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 



PE655.963v01-00 58/128 AM\1211966RO.docx

RO

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.

potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; 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.

Or. en

Amendamentul 81
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 

(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, 
sociale și a sprijinului pentru tranziția 
către o economie europeană sustenabilă și 
neutră din punct de vedere climatic cel 
târziu până în 2050 și pentru tranziția sa 
digitală; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, o explicație privind coerența 
planului de redresare și reziliență propus cu 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 82
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a asigura 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 în 2050, și să 
respecte principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” menționat în 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 83
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 

(22) Comisia ar trebui să acționeze în 
strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia va respecta pe deplin 
asumarea responsabilității la nivel național 
asupra procesului și, prin urmare, va ține 
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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.

seama de justificarea și de elementele 
furnizate de statul membru în cauză și va 
evalua 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.

Or. en

Amendamentul 84
Bas Eickhout
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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 
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, 

(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 
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 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 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
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inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

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.

Or. en

Amendamentul 85
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare, reziliență și tranziție 
propus de statele membre și să acționeze în 
strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia va respecta 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, 
reziliență și tranziție 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; 
în ce proporție planul conține măsuri care 
să contribuie în mod eficace și credibil la 
tranziția verde și la cea digitală și la 
abordarea provocărilor generate de aceste 
tranziții; dacă se preconizează că planul va 
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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.

avea un impact de durată în statul membru 
în cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
tranziției sustenabile, a 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, 
reziliență și tranziție transmis este 
rezonabilă și plauzibilă și este 
proporțională cu impactul preconizat 
asupra economiei, a mediului și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare, 
reziliență și tranziție 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 bazate pe știință și 
încadrate în timp propuse și a indicatorilor 
armonizați de sustenabilitate aferenți, 
precum și a altor indicatori bazați pe 
metodologia privind contabilizarea 
capitalului natural, evaluarea ciclului de 
viață și costul non-acțiunii.

Or. en

Amendamentul 86
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 

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

statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
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 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 se 
preconizează că planul va avea un impact 
de durată în statul membru în cauză; 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.
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Or. en

Amendamentul 87
Petros Kokkalis

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 
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 

(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 
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 și 
să nu le submineze; 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, socială și ecologică 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 88
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În anexa la prezentul regulament ar 
trebui să se stabilească orientări 
corespunzătoare, pe care Comisia să se 
bazeze pentru a evalua, într-un mod 
transparent și echitabil, planurile de 
redresare și reziliență și pentru a stabili 
contribuția financiară, în conformitate cu 
obiectivele și cu orice alte cerințe relevante 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
se asigura transparența și eficiența, ar 
trebui să se instituie, în acest scop, un 
sistem de rating pentru evaluarea 
propunerilor de planuri de redresare și 
reziliență.

(23) În anexa la prezentul regulament ar 
trebui să se stabilească orientări 
corespunzătoare, pe care Comisia să se 
bazeze pentru a evalua, într-un mod 
transparent și echitabil, planurile de 
redresare, reziliență și tranziție și pentru a 
stabili contribuția financiară, în 
conformitate cu obiectivele și cu orice alte 
cerințe relevante prevăzute în prezentul 
regulament. Pentru a se asigura 
transparența și eficiența, ar trebui să se 
instituie, în acest scop, un sistem de rating 
și de monitorizare a sustenabilității pentru 
evaluarea propunerilor de planuri de 
redresare, reziliență și tranziție.

Or. en

Amendamentul 89
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
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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.

Or. en

Amendamentul 90
Petros Kokkalis

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 
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.

(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 
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 la 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.

Or. en



PE655.963v01-00 68/128 AM\1211966RO.docx

RO

Amendamentul 91
Sirpa Pietikäinen

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 
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.

(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 
evaluarea gradului de realizare a acestora 
conform taxonomiei UE instituite de 
Regulamentul (UE) 2020/852, ar trebui să 
se includă dispoziții privind recurgerea la 
asistență de specialitate și, la solicitarea 
statelor membre, la consiliere inter pares.

Or. en

Amendamentul 92
Sirpa Pietikäinen

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 
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.

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

Or. en

Amendamentul 93
Sirpa Pietikäinen
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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.

Or. en

Amendamentul 94
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 

(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 
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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.

membre ar trebui efectuată până la 31 
decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
70 % 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.

Or. en

Amendamentul 95
Alexandr Vondra

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare articolul 107 din TFUE, 
precum și cadrul legislativ privind 
ajutoarele de stat în pregătirea și punerea 
în aplicare a planurilor de redresare și 
reziliență, precum și în propunerile de 
reforme și investiții. Funcționarea bună și 
eficace a pieței unice și normele acesteia 
în materie de concurență și ajutoare de 
stat sunt în avantajul întreprinderilor și al 
consumatorilor europeni și sunt necesare 
pentru a evita distorsiunile nejustificate 
ale concurenței.

Or. en

Amendamentul 96
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să (29) Cererea de împrumut ar trebui să 
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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.

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 
cu 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.

Or. en

Amendamentul 97
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 anticiclice și investițiile 
suplimentare incluse în planul de redresare 
și reziliență 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 cu 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.

Or. en

Amendamentul 98
Sirpa Pietikäinen

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, 

(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, 
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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.

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 cu 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.

Or. en

Amendamentul 99
Sirpa Pietikäinen

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 

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

cererea motivată și să ia o nouă decizie în 
termen de patru luni.

Or. en

Amendamentul 100
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

(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 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de trei luni.

Or. en

Amendamentul 101
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare și 
reziliență ar trebui să ia forma unei 
finanțări bazate pe obținerea de rezultate 
măsurate prin raportare la obiectivele de 
etapă și țintele indicate în planurile de 
redresare și reziliență aprobate. În acest 
scop, sprijinul suplimentar sub formă de 
împrumut ar trebui să fie corelat cu 

(31) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru planurile de redresare, 
reziliență și tranziție ar trebui să ia forma 
unei finanțări bazate pe obținerea de 
rezultate măsurate prin raportare la 
obiectivele de etapă și țintele cu termene 
precise și bazate pe știință indicate în 
planurile de redresare și reziliență 
aprobate. În acest scop, sprijinul 
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atingerea unor obiective de etapă și a unor 
ținte suplimentare față de cele pentru care 
se acordă sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul nerambursabil).

suplimentar sub formă de împrumut ar 
trebui să fie corelat cu atingerea unor 
obiective de etapă și a unor ținte 
suplimentare față de cele pentru care se 
acordă sprijinul financiar (și anume, 
sprijinul nerambursabil).

Or. en

Amendamentul 102
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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. Suspendarea 
contribuției financiare ar trebui să fie 
posibilă 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 respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

Or. en
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Amendamentul 103
Sirpa Pietikäinen

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. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui să 
fie măsurile imediate 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.

Or. en

Amendamentul 104
Sirpa Pietikäinen

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 

(33) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar trebui 
să raporteze trimestrial, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
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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.

la progresele înregistrate în realizarea 
planului de redresare, reziliență și 
tranziție. Aceste rapoarte elaborate de 
experți independenți acreditați și auditate 
de auditori terți ar trebui să se reflecte în 
mod corespunzător în programele naționale 
de tranziție și 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.

Or. en

Amendamentul 105
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 anual, 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.

Or. en

Amendamentul 106
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 36
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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. Aceste cerințe ar trebui să 
includă indicatori de durabilitate 
măsurabili și armonizați, ca bază pentru 
evaluarea efectelor instrumentelor asupra 
mediului, economiei și societății.

Or. en

Amendamentul 107
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
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 

(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 
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mecanismului. 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 
clima și energia.

Or. en

Amendamentul 108
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(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, reziliență și 
tranziție 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 
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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.

aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii de sustenabilitate pentru 
obiectivele de etapă și ținte bazate pe 
știință și accesul la datele de fond. 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, 
reziliență și tranziție, 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. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și stabilesc în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă și prevăd 
controale ale responsabilității actorilor 
financiari. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE se referă, de 
asemenea, la protejarea bugetului Uniunii 
în cazul unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept este o condiție prealabilă esențială 
pentru o bună gestiune financiară și o 
finanțare eficace din partea UE.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendamentul 109
Bas Eickhout
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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 
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 

(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 
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 acesta.13 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 de fond. 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. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și stabilesc în special procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă și prevăd controale ale 
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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.

responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE se referă, de asemenea, la 
protejarea bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept este o condiție 
prealabilă esențială pentru o bună gestiune 
financiară și o finanțare eficace din partea 
UE.

_________________ _________________
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).

Or. en

Amendamentul 110
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului14, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului15, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului16și cu Regulamentul (UE) 
2017/1939 al Consiliului17, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 

(40) În conformitate cu Regulamentul 
financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului, cu Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului14, cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/9515 
al Consiliului și cu Regulamentul (UE) nr. 
2185/9616 al Consiliului, interesele 
financiare ale Uniunii trebuie să fie 
protejate prin măsuri proporționale, printre 
care se numără prevenirea, detectarea, 
corectarea și investigarea neregulilor și a 
cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor 
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pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, dacă este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv verificări și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/1939, Parchetul European (EPPO) 
poate ancheta și trimite în judecată cazuri 
de fraudă și alte infracțiuni care afectează 
interesele financiare ale Uniunii, astfel 
cum se prevede în Directiva (UE) 
2017/1371 a Parlamentului European și a 
Consiliului18. În conformitate cu 
Regulamentul financiar, orice persoană 
sau entitate care primește fonduri din 
partea Uniunii trebuie să coopereze pe 
deplin pentru protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii și să acorde accesul 
și drepturile necesare Comisiei, OLAF, 
EPPO și Curții de Conturi Europene, 
asigurându-se totodată că orice parte terță 
implicată în executarea fondurilor Uniunii 
acordă drepturi echivalente Comisiei, 
OLAF, EPPO și Curții de Conturi 
Europene.

pierdute, plătite în mod necuvenit sau 
utilizate incorect și, dacă este cazul, 
impunerea de sancțiuni administrative. În 
special, în conformitate cu Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu 
Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, 
Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF) poate efectua investigații 
administrative, inclusiv verificări și 
inspecții la fața locului, pentru a stabili 
dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție 
sau orice altă activitate ilegală care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul financiar, 
orice persoană sau entitate care primește 
fonduri din partea Uniunii trebuie să 
coopereze pe deplin pentru protejarea 
intereselor financiare ale Uniunii și să 
acorde accesul și drepturile necesare 
Comisiei, OLAF și Curții de Conturi 
Europene, asigurându-se totodată că orice 
parte terță implicată în executarea 
fondurilor Uniunii acordă drepturi 
echivalente Comisiei, OLAF și Curții de 
Conturi Europene.

_________________ _________________
14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

14 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului, (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

15 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 

15 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
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financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.95, p. 1).

16 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

16 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

17 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
18 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Or. en

Amendamentul 111
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta stabilește obiectivele mecanismului, 
finanțarea, formele de finanțare din partea 
Uniunii și normele privind furnizarea unei 
astfel de finanțări.

Acesta stabilește obiectivele mecanismului, 
finanțarea, formele de finanțare din partea 
Uniunii și normele privind furnizarea unei 
astfel de finanțări, care sunt definite în 
mod clar ca dimensiune, durată și 
domeniu de aplicare.

Or. en

Amendamentul 112
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Michal Wiezik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. „Pactul verde european” 
înseamnă o nouă strategie de creștere a 
UE1a, care se angajează să combată 
provocările legate de climă și mediu, 
denumind acest angajament „sarcina 
definitorie a acestei generații”;
_________________
1a Comunicare COM(2019) 640 final

Or. en

Amendamentul 113
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en
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Amendamentul 114
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „obiectivele climatice și de mediu 
ale Uniunii” înseamnă obiectivele și 
țintele Uniunii în materie de climă, 
prevăzute în [Regulamentul (UE) 
2020/XXX de instituire a unui cadru 
pentru atingerea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentul (UE) 
2018/1999 („Legea europeană a climei”)], 
precum și obiectivele și țintele Uniunii în 
materie de mediu stabilite în cel mai 
recent program de acțiune pentru mediu 
disponibil;

Or. en

Amendamentul 115
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. respectarea principiului 
„prejudiciului nesemnificativ” înseamnă 
evitarea susținerii sau desfășurării unor 
activități economice care aduc atingere în 
mod semnificativ obiectivelor de mediu în 
conformitate cu dispozițiile stabilite la 
articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852;

Or. en

Amendamentul 116
Bas Eickhout
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. „rezistență” înseamnă capacitatea 
de a face față în mod durabil șocurilor 
sociale, economice și de mediu, precum și 
schimbărilor structurale persistente într-
un mod sustenabil, pentru a menține 
bunăstarea societății, fără a compromite 
patrimoniul pentru generațiile viitoare;

Or. en

Amendamentul 117
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. „tranziție ecologică” înseamnă 
tranziția justă și favorabilă incluziunii 
către o economie durabilă din punctul de 
vedere al mediului, eficientă în utilizarea 
energiei și a resurselor și circulară, fără 
emisii nete de gaze cu efect de seră, cât 
mai curând posibil și cel târziu până în 
2050;

Or. en

Amendamentul 118
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
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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.

regulament se referă la domenii de politică 
legate de coeziunea economică, socială și 
teritorială, la obiectivele climatice și de 
mediu ale Uniunii, în special la tranziția 
către atingerea obiectivelor climatice 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) 2018/199 („Legea 
europeană a climei”)], la tranziția 
digitală, sănătatea, competitivitatea, 
reziliența, productivitatea, educația și 
competențele, cercetarea și inovarea, 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, locurile de muncă și investițiile 
și stabilitatea sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 119
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 120
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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, către o 
economie europeană durabilă și neutră 
din punct de vedere climatic, până în 2050 
cel târziu, și tranziția ei digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 121
Bas Eickhout

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, 
obiectivele Uniunii privind clima și 
mediul, tranziția digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă, 
echilibrată sub aspectul genului și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
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investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 122
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 123
Silvia Modig

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, 

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la aceste domenii de 
politică principale: tranziția ecologică, 
ținând seama de obiectivele Pactului 
verde european, de noile obiective ale 
Uniunii pentru 2030 și de atingerea 
neutralității climatice în conformitate cu 
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cercetarea și inovarea, creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

obiectivul Uniunii, astfel cum este stabilit 
în [Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a unui cadru pentru atingerea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)], precum și 
coeziunea socială și teritorială, sănătatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, locurile de muncă și investițiile.

Or. en

Amendamentul 124
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 125
Silvia Modig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de redresare și reziliență 
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instituit prin prezentul regulament nu se 
aplică investițiilor legate de producția, 
prelucrarea, transportul, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili.

Or. en

Amendamentul 126
Silvia Modig

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte, 
până la 31 decembrie 2020, un act delegat 
de completare a prezentului regulament 
prin elaborarea de orientări privind 
principiul „prejudiciului nesemnificativ”, 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (17) din Regulamentul (UE) 
2019/2088 al Parlamentului European și 
al Consiliului1a și în ceea ce privește 
aspectele legate de mediu, principiul 
„prejudiciului nesemnificativ”, la care se 
face referire în Regulamentul (UE) 
2020/852. Pentru aceste orientări, 
Comisia va utiliza, ori de câte ori este 
posibil, criteriile stabilite în taxonomia 
UE stabilită prin Regulamentul (UE) 
2020/852. Planurile naționale de 
reziliență și redresare sunt conforme cu 
aceste orientări.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2019/2088 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 noiembrie 2019 privind 
informațiile privind durabilitatea în 
sectorul serviciilor financiare (JO L 317, 
9.12.2019, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 127
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Instrumentul nu sprijină, direct sau 
indirect, investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea, 
transportul sau arderea combustibililor 
fosili.

Or. en

Amendamentul 128
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre 
și de a contribui la autonomia strategică a 
Uniunii, prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei, prin sprijinirea 
tranziției către realizarea obiectivelor 
climatice ale Uniunii pentru 2030 și 
respectarea obiectivului privind 
neutralitatea climatică a Uniunii până 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. Pentru a contribui la obiectivele 
Acordului de la Paris și ale Pactului verde 
european și pentru a fi în deplină 
coerență cu acestea, cel puțin 37 % din 
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cuantumul fiecărui plan de redresare și 
de reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor de combatere a schimbărilor 
climatice și 10 % la biodiversitate. Toate 
fondurile din cadrul planurilor de 
redresare și de reziliență respectă 
principiul „prejudiciului nesemnificativ” 
la care se face referire în Regulamentul 
(UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 129
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre 
și de a contribui la autonomia strategică a 
Uniunii, prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei, prin sprijinirea 
tranziției către realizarea obiectivelor 
climatice ale Uniunii pentru 2030 și 
respectarea obiectivului privind 
neutralitatea climatică a Uniunii până 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. Pentru a contribui la obiectivele 
Acordului de la Paris și ale Pactului verde 
european și pentru a fi în deplină 
coerență cu acestea, cel puțin 37 % din 
cuantumul fiecărui plan de redresare și 
de reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor de combatere a schimbărilor 
climatice. Toate fondurile din cadrul 
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planurilor de redresare și de reziliență 
respectă principiul „prejudiciului 
nesemnificativ” la care se face referire în 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 130
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii și tranziția ecologică 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, a unui nivel 
ridicat de protecție a mediului și a 
obiectivelor Uniunii în materie de climă, 
astfel cum sunt 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”)].

Or. en

Amendamentul 131
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

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 contribui 
la abordarea provocărilor din domeniile 
de politică menționate la articolul 3 
pentru a promova coeziunea economică, 
socială și teritorială și competitivitatea pe 
termen lung ale Uniunii prin îmbunătățirea 
rezilienței și a capacității de ajustare a 
statelor membre, prin atenuarea impactului 
social și economic al crizei și prin 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale 
și prin consolidarea autonomiei strategice 
a Uniunii, contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile și a generării de valoare 
adăugată europeană.

Or. en

Amendamentul 132
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și tranziția către o 
economie europeană durabilă și neutră 
din punctul de vedere al impactului 
asupra climei până în 2050 cel târziu și 
tranziția ei digitală, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
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pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 133
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile, în vedere atingerii 
neutralității climatice până în 2050.

Or. en

Amendamentul 134
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 135
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul contribuie la 
realizarea obiectivelor politicilor Uniunii, 
în special în cazul în care aceasta 
conduce la crearea de locuri de muncă și 
la menținerea locurilor de muncă 
durabile la o scară considerabilă, prin 
punerea în aplicare a măsurilor, cum ar 
fi:
- măsuri care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor climatice și de mediu ale 
Uniunii, inclusiv eficiența energetică și 
economiile de energie, implementarea 
tehnologiei și a infrastructurilor pentru o 
energie regenerabilă curată și durabilă și 
pentru stocarea energiei, inclusiv a 
aplicațiilor bazate pe hidrogen curat, 
baterii și celule de combustie, precum și a 
tehnologiilor de decarbonizare pentru 
industrie și tehnologiile de captare și 
stocare a dioxidului de carbon;
- proiecte și întreprinderi care pun în 
aplicare economia circulară prin 
integrarea aspectelor legate de utilizarea 
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eficientă a resurselor în producție și în 
ciclul de viață al produsului;
- măsuri de consolidare a rezilienței, a 
accesibilității și a capacității sistemelor de 
sănătate și a sistemelor de protecție civilă, 
în special în fața crizelor și a pandemiilor;
- investiții strategice pentru a sprijini 
destinatarii finali care sunt stabiliți în 
unul sau mai multe state membre și care 
își desfășoară activitatea în Uniune și ale 
căror activități sunt de importanță 
strategică pentru Uniune, în special în 
domeniul cercetării, inovării, fabricării și 
stocării de produse farmaceutice, 
medicamente, dispozitive medicale și 
vaccinuri;
- investiții productive și durabile în 
întreprinderi, în special în 
microîntreprinderi, IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate, în special 
investiții care contribuie la tranziția către 
o economie neutră din punct de vedere 
climatic;
- perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor și a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, inclusiv a 
lucrătorilor independenți, cu scopul de a 
reduce decalajul de competențe necesare 
pentru tranziția echitabilă către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic;
- măsuri care sprijină infrastructura 
digitală și digitalizarea sistemelor 
naționale și a locurilor de muncă, 
îmbunătățesc accesul la munca digitală și 
promovează competențele digitale;

Or. en

Amendamentul 136
Silvia Modig

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

1a. Mecanismul contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor politicilor 
Uniunii, ale obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite, 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:
- măsuri care pun în practică obiectivele 
Acordului de la Paris, Pactul verde 
european și conduc la realizarea noilor 
obiective ale Uniunii pentru 2030, 
contribuind la decarbonizarea progresivă 
a economiei și atingerea neutralității 
climatice în conformitate cu obiectivul 
Uniunii stabilit 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”)].

Or. en

Amendamentul 137
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Javi 
López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul de redresare și 
reziliență asigură faptul că cel puțin 40 % 
din pachetul său financiar global 
contribuie la obiectivul tranziției către o 
economie europeană durabilă și neutră 
din punct de vedere climatic până cel 
târziu în 2050. Statele membre identifică 
și urmăresc cheltuielile legate de climă și 
mediu prin utilizarea taxonomiei UE 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
2020/852.
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Or. en

Amendamentul 138
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Comisia adoptă un act delegat 
până la 31 decembrie 2020, care 
completează prezentul regulament prin 
stabilirea unei metodologii de identificare 
a cheltuielilor privind clima, utilizând, 
după caz, taxonomia UE stabilită prin 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 139
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
bazate pe știință și având termene precise, 
precum și investiții pe baza unor 
indicatori armonizați și pe metodologia 
contabilizării capitalului natural, astfel 
cum sunt prevăzute în planurile lor de 
redresare, reziliență și tranziție.  Acest 
obiectiv specific este urmărit în cooperare 
cu experți științifici independenți și cu 
statele membre în cauză.
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Or. en

Amendamentul 140
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 141
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mecanismul de redresare și 
reziliență asigură faptul că 40 % din 
fondurile sale sprijină acțiunile climatice, 
în conformitate cu obiectivele Pactului 
verde european și ale Acordului de la 
Paris. Statele membre identifică și 
urmăresc cheltuielile legate de climă prin 
utilizarea taxonomiei UE stabilite prin 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en
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Amendamentul 142
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Agnès Evren, Roberta Metsola

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.

Or. en

Amendamentul 143
Edina Tóth, András Gyürk

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. reformele și investițiile inițiate de 
statele membre după 1 februarie 2020 
sunt eligibile în cadrul Mecanismului de 
reformă și reziliență.

Or. en

Justificare

Un termen clar este esențial pentru a orienta statele membre în elaborarea propriilor planuri 
de redresare și reziliență. Se justifică stabilirea acestei date la începutul crizei, astfel încât 
statele membre să poată include în planurile lor și măsurile imediate asociate crizei. 

Amendamentul 144
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

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

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

Or. en

Amendamentul 145
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) 10 % din suma menționată la 
articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) 
se alocă pentru finanțarea proiectelor de 
interes european comun menționate la 
articolul 5a.

Or. en

Amendamentul 146
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 

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 
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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.

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. Același cuantum al 
cheltuielilor 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 anticiclice.

Or. en

Amendamentul 147
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Proiecte de interes european comun

Cuantumul specificat la articolul 5 
alineatul (1) litera (ba) se utilizează 
pentru finanțarea proiectelor de interes 
european comun care au o acoperire 
europeană, cu o contribuție importantă la 
tranziția verde și digitală și la redresarea 
economică în urma crizei de COVID-19. 
Proiectele de interes european comun 
sunt introduse de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate care 
precizează statele membre participante, 
cuantumurile, etapele și țintele, proiectele 
prioritare/tipurile de proiecte. Proiectele 
de interes european comun sunt:
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- Turismul durabil;
- Industria aeronautică;
- Navigabilitatea pe căile navigabile 
interioare;
- ERTMS pe coridoarele europene de 
transport de marfă.

Or. en

Amendamentul 148
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
6 Resursele alocate statelor membre în 

cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 

Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 

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

Or. en

Amendamentul 149
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
6 Resursele alocate statelor membre în 

cadrul gestiunii partajate pot fi, la cererea 
acestora, transferate mecanismului. 

Comisia execută direct aceste resurse, în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 

litera (a) din Regulamentul financiar. 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 

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

Or. en

Amendamentul 150
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 151
Bas Eickhout
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Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

buna guvernanță economică
1.
Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de 
suspendare.
Suspendarea termenului prevăzut la 
articolul 17 se aplică din ziua următoare 
datei adoptării deciziei prevăzute la 
alineatul (1).
În cazul suspendării plăților, se aplică 
articolul 15 alineatul (9) din 
Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind (...).
2.
Procedurile sau plățile relevante se reiau 
în ziua următoare datei de revocare a 
suspendării.

Or. en

Amendamentul 152
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

buna guvernanță economică
1.
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Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de 
suspendare.
Suspendarea termenului prevăzut la 
articolul 17 se aplică din ziua următoare 
datei adoptării deciziei prevăzute la 
alineatul (1).
În cazul suspendării plăților, se aplică 
articolul 15 alineatul (9) din 
Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind (...).
2.
Procedurile sau plățile relevante se reiau 
în ziua următoare datei de revocare a 
suspendării.

Or. en

Amendamentul 153
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, poate 
adopta, 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.

Or. en
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Amendamentul 154
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 155
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 156
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 6
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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 
tendinței demografice (ținând cont de 
indicele de depopulare), a impactului 
epidemiei de COVID-19 asupra 
produsului intern brut (PIB) și a ratei 
relative a șomajului din fiecare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 157
Silvia Modig

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. În perioada care începe după 31 
decembrie 2022 și se încheie la 31 
decembrie 2024, în cazul în care sunt 
disponibile resurse financiare, Comisia 
poate organiza cereri de propuneri în 
conformitate cu calendarul semestrului 
european. În acest scop, Comisia publică 
un calendar indicativ al cererilor de 
propuneri care urmează să fie organizate în 
perioada respectivă și precizează, în cazul 
fiecărei cereri de propuneri, suma 
disponibilă pentru alocare. Cel puțin 80 % 
din aceste fonduri sprijină acțiunile în 
domeniul climei, biodiversității și 
mediului pentru a asigura coerența cu 
Pactul verde european și cu Acordul de la 
Paris. Fiecare stat membru poate propune 
să primească fonduri în limita sumei 
maxime corespunzătoare cotei sale de 
alocare din suma disponibilă pentru 
alocare, astfel cum se prevede în anexa I, 
pentru a pune în aplicare planul de 
redresare și reziliență.
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Amendamentul 158
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 159
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 160
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 161
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 162
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 163
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 164
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) celelalte elemente necesare pentru 
punerea în aplicare a sprijinului sub formă 
de împrumut în ceea ce privește reformele 
anticiclice și proiectele de investiții în 
cauză, în conformitate cu decizia prevăzută 
la articolul 17 alineatul (2).
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Amendamentul 165
Silvia Modig

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Reflectând Pactul verde european ca 
strategie 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 40 % din cuantumul 
prevăzut pentru fiecare plan de redresare 
și reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și 10%, la 
integrarea acțiunilor privind 
biodiversitatea și a obiectivelor de 
durabilitate a mediului. Prin intermediul 
unui act delegat, Comisia adoptă 
metodologia relevantă, bazată pe 
taxonomia UE stabilită de Regulamentul 
(UE) 2020/852, pentru a ajuta statele 
membre să îndeplinească această cerință.

Or. en

Amendamentul 166
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 167
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 168
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 169
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. 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, planurile respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852 și cel puțin 40 % din cuantumul 
prevăzut pentru fiecare plan de redresare 
și reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și biodiversitatea 
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și a obiectivelor de durabilitate a 
mediului. Prin intermediul unui act 
delegat, Comisia adoptă o metodologie 
eficace pentru a urmări și a identifica 
îndeplinirea acestei cerințe, în 
conformitate cu criteriile stabilite în 
taxonomia UE instituită prin 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 170
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Accesul statelor membre la 
Mecanismul de redresare și de reziliență 
depinde de aprobarea unui obiectiv 
național de realizare a unei Uniuni neutre 
din punct de vedere climatic până în 2050.

Or. en

Amendamentul 171
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
obiectivele în materie de climă și mediu 
ale Uniunii, în particular tranziția către 
atingerea obiectivelor climatice ale 
Uniunii pentru 2030 și respectând 
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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.

obiectivul de neutralitate climatică a 
Uniunii până 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”)] 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. Pentru a 
garanta că planurile de redresare și 
reziliență contribuie la realizarea 
neutralității climatice până în 2050 în 
statul membru, cel puțin 37 % din 
cuantumul fiecărui plan de redresare și 
reziliență trebuie să contribuie la 
integrarea acțiunilor climatice și la 
atingerea obiectivului ca 10 % din 
cheltuieli să susțină biodiversitatea.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 172
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
obiectivele în materie de climă și mediu 
ale Uniunii, în particular tranziția către 
atingerea obiectivelor climatice ale 
Uniunii pentru 2030 și respectând 
obiectivul de neutralitate climatică a 
Uniunii până 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”)] 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. Pentru a 
garanta că planurile de redresare și 
reziliență contribuie la realizarea 
neutralității climatice până în 2050 în 
statul membru, cel puțin 37 % din 
cuantumul fiecărui plan de redresare și 
reziliență trebuie să contribuie la 
integrarea 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.

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 […]
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Amendamentul 173
Bas Eickhout

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 o 
traiectorie de a limita creșterea globală a 
temperaturii la 1,5°C peste nivelurile 
preindustriale. Acestea trebuie să ia în 
considerare 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. Mecanismul 
sprijină numai activitățile care nu aduc 
prejudicii semnificative unuia sau mai 
multor obiective de mediu menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2020/852, conform dispozițiilor articolului 
17 din respectivul regulament, și care se 
desfășoară în conformitate cu „garanțiile 
minime” prevăzute la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852.

_________________ _________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 

21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
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uniunii energetice și a acțiunilor climatice. uniunii energetice și a acțiunilor climatice.
22 […] 22 […]
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Amendamentul 174
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 în conformitate 
cu provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. 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) 2018/1999, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție justă, 
precum și în acordurile de parteneriat și în 
programele operaționale din cadrul 
fondurilor Uniunii. Mecanismul de 
redresare și reziliență se aplică 
investițiilor care respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ”, 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852.

_________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice.
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Amendamentul 175
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
de statele membre. 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 
teritoriale pentru o tranziție justă din cadrul 
Fondului pentru o tranziție justă22, precum 
și în acordurile de parteneriat și în 
programele operaționale din cadrul 
fondurilor Uniunii.

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

Or. en

Amendamentul 176
Petros Kokkalis
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să se 
alinieze la obiectivele Pactului verde 
european, în special la obiectivul privind 
neutralitatea climatică până în 2050.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 177
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să contribuie la punerea în 
aplicare a recomandărilor relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, în special 
a celor relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală sau care sunt generate de 
aceste tranziții, precum și la realizarea 
obiectivului Uniunii privind neutralitatea 
climatică până în 2050 și a noilor 
obiective climatice ale Uniunii pentru 
2030. Prin urmare, planurile de redresare 
și reziliență trebuie să fie în concordanță cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 178
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să aibă drept prioritate și să fie în 
concordanță cu provocările și prioritățile 
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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.

relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european, în 
special cu cele relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală sau care sunt generate 
de aceste tranziții, și să fie în conformitate 
cu taxonomia UE stabilită de 
Regulamentul (UE) 2020/852 și, în 
special, cu principiul de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ”, menționat în 
Regulamentul (UE) 2020/852. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima, în alte obiective de mediu și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 179
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
relevante specifice fiecărei țări, care sunt 
generate de punerea în aplicare a 
Pactului verde european și de tranziția 
verde și digitală. Planurile de redresare și 
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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.

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Justificare

Pactul verde este noua strategie de creștere economică a Uniunii Europene și cuprinde un 
număr semnificativ de inițiative și propuneri legislative care nu sunt însoțite de niciun buget. 
Această lectură permite ca domeniul de aplicare să fie suficient de larg, dar mai clar și mai 
specific.

Amendamentul 180
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile naționale de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță 
deplină cu obiectivele în materie de climă 
și mediu ale Uniunii, în 
special tranziția către atingerea 
obiectivului climatic al Uniunii pentru 
2030 și respectând obiectivul de 
neutralitate climatică a Uniunii până în 
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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”)], 
precum și cu obiectivele în materie de 
energie și de climă, așa cum sunt stabilite 
în Regulamentul 2018/1999 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a și să respecte principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ”, 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852. Până la 31 decembrie 2020, 
Comisia trebuie să adopte un act delegat 
care completează prezentul regulament, 
prin stabilirea unor norme detaliate 
pentru aplicarea criteriilor de a „nu 
prejudicia în mod semnificativ” în temeiul 
prezentului regulament.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor 
climatice, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE 
ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și 
(UE) 2015/652 ale Consiliului și de 
abrogare a Regulamentului (UE) nr. 
525/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en


