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Amendamentul 181
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile de redresare și reziliență 
nu includ investiții care conduc la o 
blocare a activelor care subminează 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și mediu. În special, ele nu 
includ investiții legate de:
(a) dezafectarea, exploatarea, adaptarea 
sau extinderea duratei de viață a 
centralelor nucleare sau gestionarea sau 
depozitarea deșeurilor nucleare;
(b) producerea, prelucrarea, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili;
(c) eliminarea deșeurilor în depozite;
(d) instalații pentru arderea deșeurilor;
(e) infrastructura aeroportuară, cu 
excepția regiunilor ultraperiferice;
(f) vehicule echipate cu motor cu 
combustie internă.

Or. en

Amendamentul 182
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 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile de redresare și reziliență 
nu includ măsuri care produc daune 
semnificative obiectivelor de mediu 
enumerate în Regulamentul (UE) 
2020/852 în conformitate cu articolul 17 
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din același regulament.

Or. en

Amendamentul 183
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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. 472/2013 sau face obiectul 
procedurii de verificare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului, dispozițiile stabilite în 
prezentul regulament se aplică statului 
membru în cauză în ceea ce privește 
provocările și prioritățile identificate de 
măsurile prevăzute în regulamentele 
menționate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 184
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. 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. 
472/2013 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului, dispozițiile 
stabilite în prezentul regulament se aplică 
statului membru în cauză în ceea ce 

3. 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. 
472/2013 sau face obiectul procedurii de 
verificare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 332/2002 al Consiliului, dispozițiile 
stabilite în prezentul regulament se aplică 
statului membru în cauză în ceea ce 
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privește provocările și prioritățile 
identificate de măsurile prevăzute în 
regulamentele menționate.

privește prioritățile identificate de către 
Comisie și experți independenți.

Or. en

Amendamentul 185
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Acest regulament nu permite 
finanțarea unor proiecte de investiții 
publice incompatibile cu obiectivele în 
materie de climă și mediu. În planurile lor 
de redresare și reziliență, statele membre 
stabilesc o listă de investiții și categorii de 
cheltuieli neeligibile, care să includă cel 
puțin următoarele:
(a) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili
(b) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea de biocombustibili proveniți din 
arbori întregi, inclusiv sub formă de 
pelete, și din culturi alimentare sau 
furajere
(c) investițiile care presupun activități 
care utilizează animale vii în scopuri 
experimentale și științifice, în măsura în 
care nu poate fi garantată respectarea 
Convenției europene privind protecția 
animalelor vertebrate utilizate în scopuri 
experimentale sau în alte scopuri 
științifice
(d) investițiile care presupun activități 
care utilizează animale vii pentru 
divertisment
(e) investițiile în creșterea animalelor, în 
afară de cele în diversificarea către 
producția paralelă, inclusiv 
agrosilvicultura și reducerea densității de 
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unități vită mare
(f) hidroenergia, cu excepția investițiilor 
în modernizarea cu scări de pești similare 
mediului natural
(g) pescuitul și prelucrarea produselor 
pescărești, cu excepția activităților 
realizate cu ambarcațiuni având o 
lungime mai mică de 12 metri, într-o 
pescărie care aplică un plan de pescuit la 
scară mică, cu respectarea capturii 
maxime durabile stabilite prin metode 
științifice
(h) acvacultura și prelucrarea produselor 
de acvacultură, cu excepția exploatațiilor 
extensive, seminaturale, din zone umede 
sau a sistemelor de recirculare în circuit 
închis care utilizează exclusiv furaje 
vegetale
(i) extinderea capacității de transport
(j) investițiile în lanțuri valorice 
forestiere, cu excepția celor legate de 
practici de producție și recoltă conforme 
cu Orientările privind practicile 
favorabile biodiversității în materie de 
împădurire și reîmpădurire, precum și 
cele privind silvicultura apropiată de 
natură1a

(k) proiectele de împădurire, altele decât 
cele conforme cu condițiile stabilite în 
articolul 6 al Regulamentului delegat 
807/2014
(l) investițiile în extinderea irigațiilor în 
bazinele hidrografice în care starea 
cantitativă a corpurilor de apă a fost 
evaluată drept mai puțin decât bună în 
conformitate cu planul actualizat de 
management al bazinului hidrografic 
compatibil cu Directiva-cadru privind apa
(m) proiectele majore propuse de statele 
membre pentru finanțare în cadrul 
politicii de coeziune în actualul, viitorul 
sau anteriorul cadru financiar multianual 
și considerate neeligibile 

_________________
1a Anexă la Strategia UE privind 
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biodiversitatea (COM (2020)0380), 
Orientările vor fi publicate în 2021 (dată 
orientativă)

Or. en

Amendamentul 186
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Planurile naționale de reziliență și 
redresare adoptate în temeiul articolului 
15 al prezentului regulament sunt 
conforme cu obiectivul Uniunii privind 
neutralitatea climatică și cu taxonomia 
UE instituită de Regulamentul (UE) 
2020/852 și respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” menționat 
în respectivul regulament. Nicio activitate 
sau măsură implementată în cadrul 
planurilor naționale de reziliență și 
redresare nu ar trebui să prejudicieze în 
mod semnificativ obiectivele de mediu ale 
taxonomiei UE instituite de Regulamentul 
(UE) 2020/852. Investițiile legate de 
extracția, producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea, transportul, 
transmiterea sau arderea combustibililor 
fosili sunt excluse.

Or. en

Amendamentul 187
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză este 
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constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în 
mod oficial cel târziu până la 30 aprilie. 
Statul membru poate transmite un proiect 
de plan începând cu data de 15 octombrie a 
anului precedent, împreună cu proiectul 
de buget pentru anul următor.

transmis în mod oficial cel târziu... [după 
trei luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament]. Statul membru 
poate transmite un proiect de plan începând 
cu data de 15 octombrie 2020.

Or. en

Amendamentul 188
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de plan 
începând cu data de 15 octombrie a anului 
precedent, împreună cu proiectul de buget 
pentru anul următor.

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial, o dată la trei ani, cel târziu până la 
30 aprilie. Statul membru poate transmite 
un proiect de plan începând cu data de 15 
octombrie a anului precedent, împreună cu 
proiectul de buget pentru anul următor.

Or. en

Amendamentul 189
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 190
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

litera (a) ar trebui înlocuită cu litera (c)

Or. en

Amendamentul 191
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței, a modului în care 
respectă orientările de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” stabilite în cadrul 
acestui regulament, precum și o explicație 
a modului în care planul va reduce în 
mod semnificativ decalajul în materie de 
investiții legate de tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic. Atunci când mecanismul este 
folosit pentru a sprijini o întreprindere 
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dintr-un sector cu emisii ridicate de dioxid 
de carbon, statele membre comunică 
modul în care intenționează 
întreprinderea să își alinieze modelul de 
afaceri la Acordul de la Paris și la 
obiectivele climatice asociate ale Uniunii, 
inclusiv prin publicarea, de către 
întreprindere, a planurilor de tranziție.

Or. en

Amendamentul 192
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere 
durabilă, crearea de locuri de muncă și 
reziliența economică, ecologică și socială a 
statului membru în cauză, în special în 
scopul de a mări reziliența acestuia și de 
a-i reduce vulnerabilitatea la efectele 
negative ale schimbărilor climatice, 
atenuează impactul economic și social al 
crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 193
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 

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

economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei, promovează creșterea 
durabilă și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

litera (b) ar trebui înlocuită cu litera (a)

Or. en

Amendamentul 194
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 195
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Amendamentul 196
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
contribuie la:

(i) obiectivele Uniunii în materie de climă 
și mediu și în special modul în care:
- tranziția către realizarea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă pentru 2030 
și respectarea obiectivului Uniunii privind 
neutralitatea climatică până în 2050, în 
conformitate cu [Regulamentul (UE) 
2020/XXX de instituire a cadrului pentru 
realizarea neutralității climatice și de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 („Legea europeană a 
climei”)];
-măsurile respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” la care se 
face referire în Regulamentul (UE) 
2020/852;
- măsurile contribuie la îndeplinirea 
obiectivului de integrare a aspectelor 
legate de schimbările climatice în 
proporție de 37% în fiecare plan de 
redresare și reziliență și de a reduce în 
mod semnificativ decalajul în materie de 
investiții favorabile climei, utilizând, 
atunci când este relevant, taxonomia UE 
instituită de Regulamentul (UE) 
2020/852;precum și
(ii) tranziția digitală sau abordarea 
provocărilor generate de aceasta;

Or. en
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Amendamentul 197
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții, inclusiv o 
explicație privind:
(i) măsura în care acestea respectă 
obiectivul Uniunii privind neutralitatea 
climatică și obiectivele intermediare, 
astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 
din [Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)];
(ii) contribuția acestora la realizarea 
obiectivelor și țintelor naționale și ale 
Uniunii, astfel cum sunt stabilite în 
[Regulamentul 2020/XXX de instituire a 
cadrului pentru realizarea neutralității 
climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)];
(iii) utilizarea preconizată a acestora 
pentru implementarea planului național 
integrat privind energia și clima și a 
recomandărilor Comisiei referitoare la 
planul național integrat privind energia și 
clima;
(iv) contribuția acestora la o actualizare a 
planului național integrat privind energia 
și clima menționat la articolul 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, în scopul 
de a-i mări nivelul de ambiție.

Or. en
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Amendamentul 198
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția către o economie 
europeană durabilă și neutră din punct de 
vedere climatic cel târziu până în 2050, în 
special a contribuției lor la realizarea 
obiectivelor de politică ale Uniunii în 
materie de climă și sustenabilitate, luând 
în considerare obiectivele stabilite în 
planurile naționale integrate privind 
energia și clima și obiectivele în materie 
de climă ale Uniunii, stabilite în 
[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 a 
contribuției acestora la abordarea 
provocărilor sociale, economice sau 
ecologice apărute în urma acestei tranziții.

Or. en

Amendamentul 199
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
sunt în concordanță cu o traiectorie de 
reducere a creșterii temperaturii globale 
cu 1,5 C peste nivelurile preindustriale și 
a modului în care se preconizează că vor 
contribui la realizarea obiectivelor de 
climă și de mediu ale Uniunii sau la 
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abordarea provocărilor generate de 
acestea;

Or. en

Amendamentul 200
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
contribuie la tranziția verde;

Or. en

Amendamentul 201
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 202
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Christophe Hansen

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

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

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția digitală sau la 
provocările generate de aceasta;

Or. en

Amendamentul 203
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 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la mărirea rezilienței 
asistenței medicale și a sistemelor de 
sănătate, ca pregătire pentru viitoarele 
pandemii, vor îmbunătăți starea de 
sănătate a societăților, vor permite ca 
cetățenii să fie mai sănătoși și, deci, mai 
puțin vulnerabili la amenințări la adresa 
sănătății;

Or. en

Amendamentul 204
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație detaliată a modului în 
care se preconizează că măsurile vor 
garanta că cel puțin 40 % din cuantumul 
solicitat pentru planul de redresare și 
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reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor privind clima și biodiversitatea 
și la obiectivele de durabilitate a mediului 
în conformitate cu articolul 14 alineatele 
(1) și (2);

Or. en

Amendamentul 205
Petros Kokkalis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o justificare a coerenței măsurilor 
cu obiectivele Planului verde european și 
cu traiectoria către neutralitatea 
climatică, astfel cum se prevede 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”)];

Or. en

Amendamentul 206
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) obiectivele de etapă preconizate 
pentru a atinge țintele și obiectivele de 
mediu ale Pactului verde european și 
strategiile și inițiativele legislative ale 
acestuia;

Or. en
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Amendamentul 207
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 208
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsurile vor contribui la atingerea 
obiectivului de a cheltui 10 % din fonduri 
pentru biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 209
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 210
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la tranzițiile digitale 
și/sau la provocările generate de acestea;

Or. en

Amendamentul 211
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o demonstrație a faptului că 
reformele și investițiile preconizate 
incluse în plan respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” 
menționat în Regulamentul (UE) 
2020/852;

Or. en
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Amendamentul 212
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan contribuie la tranziția digitală;

Or. en

Amendamentul 213
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație a modului în care este 
integrată în plan perspectiva de gen și a 
modului în care acesta contribuie la o 
creștere și la crearea de locuri de muncă 
într-o manieră echilibrată din punctul de 
vedere al genului;

Or. en

Amendamentul 214
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 215
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ 
pentru punerea în aplicare a reformelor 
pe o perioadă maximă de patru ani, 
precum și a investițiilor pe o perioadă 
maximă de șapte ani;

eliminat

Or. en

Amendamentul 216
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și 
a investițiilor pe o perioadă maximă de 
șapte ani;

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ privind 
implementarea reformelor și a investițiilor;

Or. en

Amendamentul 217
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate, încadrate în timp și bazate pe 
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punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de șapte 
ani;

știință, precum și un calendar indicativ 
pentru punerea în aplicare a reformelor pe 
o perioadă maximă de patru ani, precum și 
a investițiilor pe o perioadă maximă de 
șapte ani;

Or. en

Amendamentul 218
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe o 
perioadă maximă de patru ani, precum și 
a investițiilor pe o perioadă maximă de 
șapte ani;

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe 
perioada care se încheie la 31 decembrie 
2024, precum și a investițiilor pe perioada 
care se încheie la 31 decembrie 2027;

Or. en

Amendamentul 219
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) lista proiectelor și tipurilor de 
operațiuni neeligibile, conținând cel puțin 
tipurile enumerate la articolul 14;

Or. en

Amendamentul 220
Sirpa Pietikäinen

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

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă, 
precum și costul inacțiunii în ceea ce 
privește tranziția ecologică și climatică;

Or. en

Amendamentul 221
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor care fac obiectul planului de 
redresare și reziliență transmis (denumit și 
„costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

(f) costul total estimat al reformelor și 
al investițiilor anticiclice care fac obiectul 
planului de redresare și reziliență transmis 
(denumit și „costul total estimat al planului 
de redresare și reziliență”), susținut de o 
justificare corespunzătoare și de o 
prezentare a modului în care acesta este 
proporțional cu impactul preconizat asupra 
economiei și a ocupării forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 222
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE657.228v01-00 24/88 AM\1212482RO.docx

RO

(fa) ponderea din costul total estimat al 
planului de redresare și reziliență, 
menționat la litera (f), alocată activităților 
economice durabile, astfel cum sunt 
definite în Regulamentul (UE) 2020/852, 
diferențiată în funcție de obiectivul de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 223
Michal Wiezik

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) o justificare a coerenței globale a 
planului de redresare și reziliență și a 
coerenței acestuia cu Pactul verde 
european;

Or. en

Amendamentul 224
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
propuse și indicatorii aferenți;

(j) aranjamentele pentru punerea în 
aplicare eficace a planului de redresare și 
reziliență de către statul membru în cauză, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele 
propuse, încadrate în timp și bazate pe 
știință, și indicatorii de sustenabilitate, 
pentru a măsura progresul către 
obiectivele de mediu și în conformitate cu 
taxonomia UE instituită de Regulamentul 
(UE) 2020/852;

Or. en
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Amendamentul 225
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Cel puțin 40 % din costul total al 
planului de redresare și reziliență 
menționat la litera (f) de la alineatul (2) 
se alocă unor activități care contribuie în 
mod substanțial la atenuarea 
schimbărilor climatice sau adaptarea la 
acestea, în temeiul articolelor 10 și 11 din 
Regulamentul (UE) 2020/852. Cel puțin 
10% din costul total estimat al planului de 
redresare și reziliență se alocă, în plus, 
unor activități care contribuie în mod 
substanțial la orice alte obiective de mediu 
în temeiul respectivului regulament.

Or. en

Amendamentul 226
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Înainte de a adopta planul de 
redresare și reziliență, statele membre 
consultă părțile interesate, inclusiv 
partenerii economici și sociali, 
reprezentanții societății civile, experți, 
instituții de cercetare, angajatori, 
sindicate și organizații comunitare, în 
conformitate cu articolul (6) din 
[Regulamentul (UE) nr. XXX de stabilire 
a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european Plus, Fondul de coeziune 
și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime și de instituire a unor 
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norme financiare aplicabile acestor 
fonduri, precum și Fondului pentru azil și 
migrație, Fondului pentru securitate 
internă și Instrumentului pentru 
managementul frontierelor și vize 
(”Regulamentul privind dispozițiile 
comune”]. Planul de redresare și 
reziliență face obiectul aprobării de către 
parlamentul național relevant.

Or. en

Amendamentul 227
Alexandr Vondra

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 
a acestuia.

4. În cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor privind planul lor de redresare 
și reziliență, statele membre asigură 
conformitatea cu articolul 107 din TFUE 
și cu cadrul legislativ privind ajutorul de 
stat. Statele membre îi pot solicita 
Comisiei să organizeze un schimb de bune 
practici pentru ca statele membre 
solicitante să poată beneficia de experiența 
altor state membre. Statele membre pot 
solicita, de asemenea, sprijin tehnic în 
cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu regulamentul de instituire 
a acestuia.

Or. en

Amendamentul 228
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Fiecare stat membru organizează 
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un parteneriat cu autoritățile regionale și 
locale competente, cu societatea civilă, 
partenerii de mediu și organismele 
responsabile de promovarea incluziunii 
sociale, a drepturilor fundamentale, a 
drepturilor persoanelor cu dizabilități, a 
egalității de gen și a nediscriminării. 
Statul membru implică acești parteneri în 
pregătirea, punerea în aplicare și 
monitorizarea planului de redresare și 
reziliență. Organizarea și implementarea 
parteneriatului se desfășoară în 
conformitate cu Regulamentul delegat 
(UE) nr. 240/2014 al Comisiei1a.
_________________
1a Regulamentul delegat (UE) nr. 
240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 
privind Codul european de conduită 
referitor la parteneriat, în cadrul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

Or. en

Amendamentul 229
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Înainte de aprobare, Comisia pune 
la dispoziție, printr-o platformă publică 
online, versiunea inițială și cea finală a 
planurilor naționale de redresare și 
reziliență și orice recomandări pe care le 
formulează pentru îmbunătățirea acestor 
planuri.

Or. en

Amendamentul 230
Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, 
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 231
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

planul pentru o tranziție justă și planul 
național privind energia și clima al statului 
membru în cauză și, dacă sunt relevante, 
informațiile referitoare la sprijinul tehnic 
primit prin intermediul Instrumentului de 
sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 232
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la o economie 
europeană sustenabilă și neutră din punct 
de vedere climatic cel târziu până în 2050 
și la tranziția sa digitală și, în acest scop, 
ține seama de următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 233
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 234
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 235
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Comisia evaluează importanța și 
coerența planului de redresare și reziliență, 
precum și contribuția sa la nevoile 
economice, sociale și în materie de 
sănătate; în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

Or. es

Amendamentul 236
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) dacă planul de redresare și 
reziliență este coerent cu domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, astfel 
cum este stipulat la articolul 3;
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Or. en

Amendamentul 237
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 238
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

litera (a) este înlocuită cu litera (d)

Or. en

Amendamentul 239
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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
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 240
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Nu poate exista o condiționalitate ideologică pentru primirea unui ajutor, care trebuie să fie 
aliniat cu prioritate la nevoile economice, sociale și în materie de sănătate, în special în 
situația actuală a pandemiei de COVID-19.

Amendamentul 241
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
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și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții;

contribuie în mod eficace la

(i) obiectivele Uniunii în materie de climă 
și mediu și în special modul în care:
- măsurile contribuie la tranziția către 
realizarea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă pentru 2030 și respectarea 
obiectivului Uniunii privind neutralitatea 
climatică până în 2050, în conformitate 
cu [Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)];
- măsurile respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” la care se 
face referire în Regulamentul (UE) 
2020/852;
- măsurile contribuie la îndeplinirea 
obiectivului de integrare a aspectelor 
legate de schimbările climatice în 
proporție de 37% în fiecare plan de 
redresare și reziliență și de a reduce în 
mod semnificativ decalajul în materie de 
investiții favorabile climei, utilizând, 
atunci când este relevant, taxonomia UE 
instituită de Regulamentul (UE) 
2020/852;precum și
(ii) tranziția digitală sau abordarea 
provocărilor generate de aceasta;

Or. en

Amendamentul 242
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția către 
o economie europeană durabilă și neutră 
din punct de vedere climatic cel târziu 
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provocărilor generate de aceste tranziții; până în 2050, în special contribuția lor la 
realizarea obiectivelor de politică ale 
Uniunii în materie de climă și 
sustenabilitate, luând în considerare 
obiectivele stabilite în planurile naționale 
integrate privind energia și clima și 
obiectivele în materie de climă ale 
Uniunii, stabilite în [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 contribuția acestora la 
abordarea provocărilor sociale, economice 
sau ecologice apărute în urma acestei 
tranziții;

Or. en

Amendamentul 243
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) modul în care planul contribuie în 
mod eficace la tranziția verde și la cea 
digitală în conformitate cu taxonomia UE 
stabilită de Regulamentul (UE) 2020/852 
și cu principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” la care se face referire 
în regulamentul respectiv; și modul în 
care planul contribuie la obiectivele 
stabilite în planurile naționale privind 
clima și energia (PNECPS) și la tranziția 
către neutralitatea climatică până în 2030 
sau 2050 cel târziu, precum și la 
obiectivele stabilite în conformitate cu 
[Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru atingerea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentul (UE) 2018/1999 („legislația 
europeană privind clima”)];

Or. en
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Amendamentul 244
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul este compatibil cu o 
cale de limitare a creșterii temperaturii 
globale la 1,5 C peste nivelurile 
preindustriale, în special în ceea ce 
privește efectele potențiale de blocare a 
carbonului și dacă conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la realizarea 
obiectivelor climatice și de mediu ale 
Uniunii sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

Or. en

Amendamentul 245
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Christophe Hansen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la abordarea 
provocărilor rezultând din domeniul de 
aplicare și din obiectivele prevăzute la 
articolele 3 și 4;

Or. en

Amendamentul 246
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

(ba) Comisia întocmește un rezumat al 
evaluărilor care să precizeze dacă 
activitățile din plan respectă principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ” la 
care se face referire în Regulamentul 
(UE) 2020/852. Comisia evaluează 
totodată dacă planurile îndeplinesc 
obiectivele legate de climă și mediu 
prevăzute la articolul 4. Comisia publică 
aceste evaluări.

Or. en

Amendamentul 247
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul recunoaște corect 
acțiunile eligibile și nu conține investiții 
neeligibile care să fie cel puțin cele 
enumerate la articolul 14 din prezentul 
regulament.
Comisia evaluează planul și se asigură, 
împreună cu un stat membru, că nu există 
investiții incompatibile cu provocările 
specifice fiecărei țări relevante și cu 
punerea în aplicare a Pactului verde 
european sau cu tranziția ecologică și 
digitală.

Or. en

Amendamentul 248
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

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



AM\1212482RO.docx 37/88 PE657.228v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
verde sau la abordarea provocărilor 
generate de aceasta și dacă cel puțin 40 % 
din cuantumul solicitat pentru planul de 
redresare și reziliență contribuie la 
integrarea acțiunilor privind clima și 
biodiversitatea și la obiectivele de 
durabilitate a mediului pe baza 
metodologiei furnizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 14 alineatul 
(1a);

Or. en

Amendamentul 249
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 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care 
vor contribui în mod eficace la mărirea 
rezilienței asistenței medicale și a 
sistemelor de sănătate, ca pregătire pentru 
viitoarele pandemii, vor îmbunătăți starea 
de sănătate a societăților, vor permite ca 
cetățenii să fie mai sănătoși și, deci, mai 
puțin vulnerabili la amenințări la adresa 
sănătății;

Or. en

Amendamentul 250
Bas Eickhout

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

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

Or. en

Amendamentul 251
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) măsurile vor contribui la atingerea 
obiectivului de a cheltui 10 % din fonduri 
pentru biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 252
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă planul este conform și 
contribuie la programele naționale de 
reformă, la 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 altor fonduri ale 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 253
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă justificarea furnizată de 
statele membre pentru a demonstra că 
toate reformele și investițiile prevăzute în 
planul de redresare și de reziliență 
respectă principiul „a nu prejudicia 
semnificativ” din Regulamentul (UE) 
2020/852;

Or. en

Amendamentul 254
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 255
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 

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

eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei, la promovarea creșterii 
durabile și la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale;

litera (d) ar trebui înlocuită cu litera (a)

Or. en

Amendamentul 256
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 257
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 258
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 259
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 260
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă estimarea costurilor planului 
de redresare și reziliență afectat 
obiectivelor de mediu este credibilă și 
întrunește cerințele de la articolul 15 
alineatul (3a);

Or. en

Amendamentul 261
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 262
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 263
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă au fost consultate în mod 
corespunzător toate părțile interesate 
relevante, astfel cum este prevăzut la 
articolul 15;

Or. en

Amendamentul 264
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 265
Edina Tóth, András Gyürk

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



PE657.228v01-00 44/88 AM\1212482RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Statele membre mai puțin prospere, cu un nivel al datoriei relativ mai scăzut, au mai mare 
nevoie de investiții în infrastructură decât de reforme structurale, pentru a stimula economia 
și a atenua efectele crizei. 

Amendamentul 266
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) statul membru respectă valorile 
Uniunii prevăzute la articolul 2 din TUE.

Or. en

Amendamentul 267
Petros Kokkalis

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. pentru a evalua dacă planul de 
redresare și reziliență prezentat de un stat 
membru contribuie efectiv la tranziția 
ecologică, astfel cum se prevede la 
articolul 16 alineatul (3) litera (b), 
Comisia utilizează instrumentele și 
criteriile prevăzute în taxonomia UE 
instituită de Regulamentul (UE) 
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2020/852.

Or. en

Amendamentul 268
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 269
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele anticiclice și proiectele de 
investiții care trebuie puse în aplicare de 
statul membru, inclusiv obiectivele de 
etapă și țintele, precum și contribuția 
financiară alocată în conformitate cu 
articolul 11.

Or. en

Amendamentul 270
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 271
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

membru. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv un plan de redresare și 
reziliență, respectiva decizie stabilește 
reformele și proiectele de investiții care 
trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 272
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 273
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență nu îndeplinește în mod 
satisfăcător criteriile stabilite la articolul 16 

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

alineatul (3), statului membru în cauză nu i 
se alocă nicio contribuție financiară și se 
aplică alineatul (5) de la prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 274
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) planul de redresare și reziliență 
trebuie să răspundă cu prioritate 
necesităților economice, sociale și în 
materie de sănătate pentru alocarea 
contribuției financiare statului membru în 
cauză.

Or. es

Justificare

Nu poate exista o condiționalitate ideologică pentru primirea unui ajutor, care trebuie să fie 
aliniat cu prioritate la nevoile economice, sociale și în materie de sănătate, în special în 
situația actuală a pandemiei de COVID-19.

Amendamentul 275
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 276
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 277
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 278
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) în ceea ce privește finalizarea 
reformelor, perioada în care reformele 

eliminat
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trebuie să fie puse în aplicare se încheie 
în termen de cel mult patru ani de la 
adoptarea deciziei;

Or. en

Amendamentul 279
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 280
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 281
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(f) aranjamentele prin care se asigură 
accesul Comisiei la datele subiacente 
relevante;

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

Or. en

Amendamentul 282
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 283
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 284
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Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 285
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 286
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 287
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 288
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Cel târziu la șase luni de la ultima 
actualizare a planurilor lor energetice și 
climatice naționale integrate (PNEC), 
astfel cum se prevede la articolul 14 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999 
[Regulamentul privind guvernanța], 
statele membre își actualizează planurile 
de redresare și de reziliență pentru a 
reflecta nivelul ambiție stabilit în 
respectivele planuri naționale actualizate.

Or. en

Amendamentul 289
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 290
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 291
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 292
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 293
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 294
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de încălcare a angajamentelor, 
inclusiv a principiului de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ” menționat de 
Regulamentul (UE) 2020/852, precum și 
în caz de omitere a luării măsurilor 
necesare prevăzute în planul de tranziție, 
tranșele plătite se recuperează de la statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 295
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 296
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 297
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

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

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

Or. en

Amendamentul 298
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), 
statul membru în cauză nu a făcut 
progrese concrete în ceea ce privește 
îndeplinirea oricăror obiective de etapă 
sau ținte relevante, cuantumul 
contribuției financiare se anulează în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

eliminat

Comisia adoptă o decizie privind anularea 
contribuției financiare după ce a dat 
statului membru în cauză posibilitatea de 
a-și prezenta observațiile în termen de 
două luni de la comunicarea evaluării 
sale cu privire la faptul că nu a făcut 
progrese concrete.

Or. en

Amendamentul 299
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează în temeiul articolului 
14 alineatul (1) din Regulamentul 
financiar.

7. În cazul în care, în termen de 
optsprezece luni de la adoptarea deciziei 
prevăzute la articolul 17 alineatul (1), statul 
membru în cauză nu a făcut progrese 
concrete în ceea ce privește îndeplinirea 
oricăror obiective de etapă sau ținte 
relevante, cuantumul contribuției 
financiare se anulează și se recuperează în 
temeiul articolului 14 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 300
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statul membru în cauză raportează anual 
cu privire la progresele înregistrate în 
implementarea planurilor de redresare și 
reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 301
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Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, dar și la progresele 
în materie de taxonomie a UE, așa cum 
prevede Regulamentul (UE) 2020/852, 
inclusiv cu privire la mecanismul 
operațional prevăzut la articolul 17 
alineatul (6). În acest scop, rapoartele 
trimestriale elaborate de statele membre în 
cauză se reflectă în mod corespunzător în 
programele naționale de reformă, care se 
utilizează ca instrument pentru raportarea 
privind progresele înregistrate în direcția 
finalizării planurilor de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 302
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul de punere în aplicare al Comisiei, în 
conformitate cu articolul 17.

Or. en
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Amendamentul 303
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 304
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 305
Sirpa Pietikäinen
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 306
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament, în special la progresele 
înregistrate de statele membre în ceea ce 
privește obiectivele taxonomiei UE 
stabilite prin Regulamentul (UE) 
2020/852.

Or. en

Amendamentul 307
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare, de tranziție și de 
reziliență ale statelor membre în cauză, 
precum și privind respectarea principiului 
„nu aduce prejudicii semnificative” la 
care se face referire în Regulamentul 
(UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 308
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) contribuția sumelor colectate prin 
intermediul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene la îndeplinirea 
obiectivelor mecanismului, în special 
tranziția sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 309
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contribuția la îndeplinirea 
obiectivelor de politică ale Uniunii în 
materie de climă și sustenabilitate, 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 
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naționale privind clima și energia

Or. en

Amendamentul 310
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) partea din instrument care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
climatice și de mediu ale Uniunii, 
utilizând, după caz, criteriile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/852.

Or. en

Amendamentul 311
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În scopul raportării privind 
activitățile prevăzute la alineatul (2), 
Comisia poate utiliza conținutul 
documentelor relevante adoptate oficial 
de Comisie în cadrul semestrului 
european, după caz.

eliminat

Or. en

Amendamentul 312
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele, eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană. De 
asemenea, raportul examinează dacă 
toate obiectivele și acțiunile sunt în 
continuare relevante.

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele și eficiența utilizării resurselor.

Or. en

Amendamentul 313
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Evaluarea este însoțită, după caz, 
de o propunere de modificare a 
prezentului regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 314
Bas Eickhout

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a instrumentelor 
instituite de prezentul regulament și 
include informații privind impactul 
acestora pe termen lung.

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a instrumentelor 
instituite de prezentul regulament și 
include informații privind impactul 
acestora pe termen lung, îndeosebi în 
vederea realizării obiectivelor Uniunii în 
materie de climă și mediu.

Or. en
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Amendamentul 315
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 316
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 317
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia pune în aplicare acțiuni 
de informare și comunicare privind 
instrumentele instituite de prezentul 
regulament, precum și acțiunile și 
rezultatele acestora. Resursele financiare 
alocate instrumentelor instituite de 
prezentul regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii, în 
măsura în care acestea au legătură cu 
obiectivele prevăzute la articolul 4.

eliminat

Or. en

Amendamentul 318
Catherine Griset, Joëlle Mélin, Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, 
Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— populația; — Tendința demografică;

Or. en

Amendamentul 319
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Angajamentul și progresul către o 
tranziție sustenabilă în conformitate cu 
taxonomia UE instituită prin 
Regulamentul (UE) 2020/852

Or. en

Amendamentul 320
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 321
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) să ofere detalii suplimentare cu 
privire la criteriile de evaluare și să ofere 
un sistem de notare în concordanță cu 
taxonomia UE instituită prin 
Regulamentul (UE) 2020/852, care trebuie 
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să fie instituit în vederea asigurării unui 
proces echitabil și transparent; precum și

Or. en

Amendamentul 322
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 323
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

în conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția către o economie europeană 
sustenabilă și neutră din punct de vedere 
climatic cel târziu până în 2050 și la 
tranziția sa digitală și, în acest scop, ține 
seama de următoarele criterii:

Or. en
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Amendamentul 324
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul 16 
alineatul (3), Comisia evaluează importanța 
și coerența planurilor de redresare și 
reziliență, și, în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 325
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) dacă planul de redresare și 
reziliență este coerent cu domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, astfel 
cum este stipulat la articolul 3;

Or. en

Amendamentul 326
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 327
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

litera (a) este înlocuită cu litera (d)

Or. en

Amendamentul 328
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 329
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția către 
o economie europeană sustenabilă și 
neutră din punct de vedere climatic cel 
târziu până în 2050, îndeosebi contribuția 
lor la realizarea obiectivelor de politică 
ale Uniunii în materie de climă și 
sustenabilitate, luând în considerare 
obiectivele stabilite în planurile naționale 
privind clima și energia și obiectivele în 
materie de climă ale Uniunii, stabilite în 
[Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)], precum și 
contribuția acestora la abordarea 
provocărilor sociale, economice sau 
ecologice generate de această tranziție;

Or. en

Amendamentul 330
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul este compatibil cu o 
cale de limitare a creșterii temperaturii 
globale la 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale, în special în ceea ce 
privește efectele potențiale de blocare a 
carbonului și dacă conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la realizarea 
obiectivelor climatice și de mediu ale 
Uniunii sau la abordarea provocărilor 
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generate de aceste tranziții;

Or. en

Amendamentul 331
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul contribuie efectiv la 
tranzițiile verzi și la tranzițiile digitale și 
la abordarea provocărilor care rezultă din 
acestea, în concordanță cu taxonomia UE 
instituită prin Regulamentul (UE) 
2020/852 și cu principiul „nu aduce 
prejudicii semnificative” la care se face 
referire în regulamentul respectiv, ca o 
condiție prealabilă pentru orice finanțare 
din cadrul instrumentului;

Or. en

Amendamentul 332
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
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul conține măsuri care 
vor contribui în mod eficace la mărirea 
rezilienței asistenței medicale și a 
sistemelor de sănătate, ca pregătire pentru 
viitoarele pandemii, vor îmbunătăți starea 
de sănătate a societăților, vor permite ca 
cetățenii să fie mai sănătoși și, deci, mai 
puțin vulnerabili la amenințări la adresa 
sănătății;

Or. en
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Amendamentul 333
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 334
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă justificarea furnizată de 
statele membre pentru a demonstra că 
toate reformele și investițiile prevăzute în 
planul de redresare și de reziliență 
respectă principiul „nu aduce prejudicii 
semnificative” din Regulamentul (UE) 
2020/852;

Or. en

Amendamentul 335
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 336
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

litera (d) ar trebui înlocuită cu litera (a)

Or. en

Amendamentul 337
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și promovează creșterea economică și 
crearea de locuri de muncă în condițiile 
egalității între femei și bărbați și cu o 
reprezentare echilibrată a celor două 
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sexe;

Or. en

Amendamentul 338
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 339
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă estimarea costurilor planului 
de redresare și reziliență afectat 
obiectivelor de mediu este credibilă și 
întrunește cerințele de la articolul 15 
alineatul (3a);

Or. en

Amendamentul 340
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 341
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă au fost consultate în mod 
corespunzător toate părțile interesate 
relevante, astfel cum este prevăzut la 
articolul 15;

Or. en

Amendamentul 342
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) dacă se preconizează că măsurile 
propuse de statele membre în cauză vor 
asigura o punere în aplicare eficace a 
planului de redresare și reziliență, inclusiv 
a calendarului, a obiectivelor de etapă și a 
țintelor estimate, bazate pe termene clare 
și pe dovezi științifice, și a indicatorilor de 
sustenabilitate armonizați.

Or. en
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Amendamentul 343
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) statul membru respectă valorile 
Uniunii prevăzute la articolul 2 din TUE.

Or. en

Amendamentul 344
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.1 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în rapoartele specifice 
întocmite de statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 345
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 

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

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

2.1 ar trebui să fie înlocuit cu 2.4

Or. en

Amendamentul 346
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în rapoartele specifice ale 
statelor membre, inclusiv în ceea ce 
privește aspectele fiscale,

Or. en

Amendamentul 347
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 348
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

A – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în rapoartele 
specifice propuse de statul membru în 
cauză, iar planul reprezintă un răspuns 
adecvat la situația economică și socială din 
statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 349
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în rapoartele 
specifice propuse de statul membru în 
cauză, iar planul reprezintă un răspuns 
parțial adecvat la situația economică și 
socială din statul membru în cauză.

Or. en
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Amendamentul 350
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

C – Planul de redresare și reziliență nu 
contribuie la abordarea niciuneia dintre 
provocările identificate în rapoartele 
specifice propuse de statul membru în 
cauză, iar planul reprezintă un răspuns 
adecvat la situația economică și socială din 
statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 351
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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



AM\1212482RO.docx 83/88 PE657.228v01-00

RO

sau
— se preconizează că punerea în aplicare 
a măsurilor avute în vedere va contribui 
în mod semnificativ la transformarea 
digitală a sectorului economic sau a celui 
social
sau
— se preconizează că punerea în aplicare 
a măsurilor avute în vedere va contribui 
în mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din tranziția verde 
și/sau din cea digitală
și
— se preconizează că punerea în aplicare 
a măsurilor avute în vedere va avea un 
impact de durată.
Evaluare
A - În mare măsură
B - Într-o măsură moderată
C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 352
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la obiectivele în 
materie de climă și mediu ale Uniunii, în 
special tranziția către atingerea 
obiectivelor pentru 2030 ale Uniunii 
privind clima și a obiectivului de 
neutralitate climatică a Uniunii până în 
2050 în conformitate cu [Regulamentul 
(UE) 2020/XXX de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 („Legea europeană a climei”)] 
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și la tranziția digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții.

Or. en

Amendamentul 353
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția către 
o economie europeană sustenabilă și 
neutră din punctul de vedere al 
impactului asupra climei până în 2050 cel 
târziu sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții.

Or. en

Amendamentul 354
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la obiectivele de 
mediu și climatice ale Uniunii sau la 
abordarea provocărilor generate de aceste 
tranziții.

Or. en

Amendamentul 355
Sirpa Pietikäinen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 356
Bas Eickhout

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la instituirea 
unor sisteme favorabile climei și ecologice 
și la ecologizarea sectorului economic sau 
a celui social, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
climatice ale Uniunii, 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”)] 
sau obiectivelor și țintelor de mediu ale 
Uniunii stabilite în cel mai recent 
program de acțiune pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 357
Simona Bonafè, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, Mohammed 
Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Monika Beňová, Javi López, Sara Cerdas

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

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

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii în materie de climă și 
sustenabilitate, ținând seama de 
obiectivele planurilor naționale privind 
clima și energia (NECP) și de obiectivele 
Uniunii privind clima stabilite în 
[Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru atingerea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentul (UE) 2018/1999 („Legea 
europeană a climei”)]

Or. en

Amendamentul 358
Alexandr Vondra

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui la îndeplinirea obiectivului global 
de a atinge un nivel de zero emisii nete 
până în 2050;

Or. en

Amendamentul 359
Sirpa Pietikäinen

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

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

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la instituirea 
unor sisteme favorabile climei și ecologice 
și la ecologizarea sectorului economic sau 
a celui social, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivului global al unei 
Europe neutre din punct de vedere climatic 
până în 2030 sau cel târziu până în 2050, 
în special în ceea ce privește obiectivele 
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 360
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— 1- se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la reducerea 
sistemelor de disparități în ce privește 
investițiile favorabile climei și ecologice și 
la ecologizarea sectorului economic sau a 
celui social, cu scopul de a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor globale ale unei 
Europe neutre din punct de vedere climatic 
până în 2050 și a altor obiective stabilite în 
concordanță cu [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
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