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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

După pandemia de COVID-19, măsurile de izolare și criza economică copleșitoare create de 
această situație, Consiliul European, împreună cu Comisia Europeană, au decis să lanseze Next 
Generation EU (NGEU), un plan de redresare pentru Europa. Această soluție se bazează ea 
însăși pe o problemă: este finanțată printr-o datorie comună, CE fiind autorizată în premieră să 
împrumute sume importante de pe piețele financiare; această datorie este însă emisă fără un 
program de rambursare concret. CFM nu este adecvat pentru a suporta o astfel de povară 
financiară în viitor și nu s-a ajuns la niciun acord cu privire la alte resurse pentru a rambursa 
această datorie. Planul NGEU este fondat, așadar, pe o sarcină dificilă și pe dificultăți 
nerezolvate care vor fi transmise generației următoare.

Rolul nostru ca Parlament este să ne asigurăm că, cel puțin, banii care vor fi împrumutați vor fi 
investiți în crearea de valoare și prosperitate viitoare, astfel încât să se acorde generației 
următoare cel mai mare efect de levier posibil pentru rambursarea acestei datorii. Nu ar fi o 
necesitate pentru cheltuielile publice și nici nu seamănă cu o urgență înaintea celei mai mari 
crize economice de după cel de Al Doilea Război Mondial: dar având în vedere schema de 
finanțare a acestui plan de redresare, este absolut necesar să se stabilească un angajament clar 
față de generațiile viitoare.

Din acest motiv, în calitate de raportor în cadrul Comisiei ITRE pentru Mecanismul de redresare 
și de reziliență, care stabilește normele pentru cheltuirea fondurilor NGEU, am stabilit acest 
principiu clar chiar în definiția acestui instrument: „Mecanismul de redresare și de reziliență 
este limitat la investițiile concepute ca genereze venituri viitoare astfel încât să ofere viitoarei 
generații capacitatea de rambursare.” Pentru a se asigura că această finanțare va fi orientată 
către investiții relevante, raportul menționează în mod explicit acest punct în toate domeniile 
care stabilesc criteriile de deblocare a fondurilor în favoarea programelor naționale de redresare, 
precum și în anexă, care va stabili orientările operaționale pentru Comisia Europeană în scopul 
decontării concrete a NGEU. În același scop, raportul asigură faptul că orice parte neutilizată 
din fonduri trebuie să fie pe deplin orientată către reducerea datoriei globale.

Alte puncte-cheie sunt, de asemenea, menționate în această contribuție. Este esențial să se 
ajungă la un acord cu privire la ceea ce înțelegem prin „reziliență”, întrucât aceasta face obiectul 
instrumentului. Criza COVID-19 ne-a arătat cât de dependenți suntem de țări terțe, chiar și în 
domenii esențiale pentru securitatea noastră, suveranitatea noastră și capacitatea noastră de a 
depăși șocurile și crizele. Propun ca definiția rezilienței să implice capacitatea economiei, a 
industriei și a agriculturii europene de a produce bunurile și serviciile necesare pentru a garanta 
stabilitatea națiunilor și societăților noastre. Acest lucru ne obligă să ne îmbunătățim 
semnificativ autonomia strategică în Uniunea Europeană; această noțiune a fost adăugată ca o 
orientare esențială pentru Mecanismul de redresare și reziliență. 

Pentru a evita orice risipă de bani publici, am insistat asupra coerenței necesare între noile 
programe și strategiile-cheie deja existente ale UE. Fondurile ar trebui, de asemenea, să fie 
implicate în condiții de siguranță printr-o transparență totală a beneficiarilor: acest angajament 
clar este legat de principiul democrației și îl datorăm cetățenilor țărilor noastre.

În fine, dat fiind termenul scurt, caracterul urgent al situației și pentru a lucra eficient cu ambele 
comisii responsabile, mi-am concentrat activitatea pe articolele care țin de competența partajată.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, cercetarea și inovarea, 
capacitățile și procesele verzi și digitale, 
precum și investițiile sociale menite să 
faciliteze tranziția către o energie curată, 
sporind eficiența energetică, siguranța și 
un mediu sănătos în interiorul clădirilor, 
inclusiv renovarea și integrarea unor 
soluții inovatoare, și în alte sectoare-cheie 
ale economiei, precum și construirea unei 
industrii europene competitive și 
inovatoare, sunt importante pentru a 
realiza o creștere durabilă, a îndeplini 
obiectivul Uniunii privind neutralitatea 
climatică până în 2050 și contribuie la 
crearea de locuri de muncă de calitate în 
cadrul Uniunii. De asemenea, aceste 
investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile de limitare a mișcării 
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persoanelor, adoptate în timpul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, au 
evidențiat importanța tranziției digitale, 
însă, de asemenea, au exacerbat 
inegalitățile digitale și problemele cu care 
se confruntă persoanele cu acces limitat 
la tehnologia digitală sau cu competențe 
digitale reduse. Redresarea post-pandemie 
ar trebui să includă măsuri de remediere 
a acestor probleme, promovând îndeosebi 
dezvoltarea competențelor digitale, 
inclusiv perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor, și de promovare a egalității 
digitale, precum și de sprijinire a 
soluțiilor hardware și software cu sursă 
deschisă și de asigurare a protecției 
datelor cu caracter personal. În plus, 
tranziția digitală ar trebui să fie și verde: 
cererea tot mai mare de energie electrică, 
determinată de creșterea sectorului 
digital, ar trebui satisfăcută într-o 
manieră sustenabilă, pe baza unor măsuri 
de eficiență energetică și a generării de 
energie din surse regenerabile.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 5
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
și redresarea economiei europene, 
profund afectate de criza COVID-19, și 
pentru a crește reziliența acesteia în 
scopul de a accelera punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre, capabile să mobilizeze 
și investițiile private, menținând, în 
același timp, condiții de concurență 
echitabile pe piața internă. Mecanismul ar 
trebui să fie cuprinzător și, de asemenea, ar 
trebui să beneficieze de experiența 
dobândită de Comisie și de statele membre 
în urma utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 30 % din 
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cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. 
În acest scop, măsurile de sprijinire a 
unei tranziții juste către o economie verde, 
incluse în planul de redresare și reziliență 
al fiecărui stat membru, ar trebui să 
corespundă unei sume echivalente cu cel 
puțin 37 % din alocarea aferentă 
planului, iar măsurile legate de tranziția 
digitală ar trebui să corespundă unei 
sume echivalente cu cel puțin 20 % din 
bugetul alocat planului. Criteriile și 
cadrul UE în materie de taxonomie ar 
trebui utilizate pentru urmărirea punerii 
în aplicare a angajamentelor privind 
tranziție justă către o economie verde.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să asigure respectarea de către 
restul activităților incluse în planurile de 
redresare și reziliență a principiului 
precauției „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, astfel cum este menționat 
în Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
sustenabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
nu numai a tranziției verzi echitabile, ci și 
a transformării digitale deschise, 
sustenabile și incluzive și asupra 
sprijinirii unei strategii solide pentru 
IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi, și a 
strategiei industriale, care vor juca un rol 
prioritar în relansarea, decarbonizarea și 
modernizarea economiei noastre și 
menținerea ei la un nivel competitiv.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi echitabile și a 
transformării digitale, menite să realizeze 
o Europă neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, restabilind astfel 
potențialul de creștere al economiilor 
Uniunii în urma crizei, încurajând crearea 
de locuri de muncă și promovând creșterea 
durabilă și echilibrată din perspectiva 
genului, asigurând, în același timp, 
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condiții de concurență echitabile pe piața 
unică, autonomia strategică a Uniunii și 
competitivitate europeană tot mai mare la 
nivel mondial.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
planul de redresare și reziliență al 
fiecărui stat membru ar trebui să cuprindă 
măsuri de punere în aplicare a reformelor și 
a proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență capabil să mobilizeze și 
investițiile private. Planurile naționale de 
redresare și reziliență ar trebui să fie în 
concordanță cu planurile naționale privind 
energia și clima, cu planurile pentru o 
tranziție justă, precum și cu acordurile de 
parteneriat și cu programele operaționale 
adoptate în cadrul fondurilor Uniunii și 
să asigure sinergii cu acestea și ar trebui 
să fie în concordanță cu prioritățile și 
obiectivele altor fonduri și programe ale 
Uniunii, cu programele naționale de 
reformă și cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pentru a stimula acțiunile care 
se încadrează în prioritățile Pactului verde 
european, ale Agendei digitale, ale 
strategiei industriale și ale strategiei 
pentru IMM-uri, planurile naționale de 
redresare și reziliență ar trebui, de 
asemenea, să stabilească măsuri relevante 
pentru tranziția verde echitabilă și 
transformarea digitală. Aceste măsuri ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
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Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 



PE655.918v03-00 12/45 AD\1215992RO.docx

RO

etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde și cea digitală; acesta ar trebui să 
includă, de asemenea, o explicație privind 
coerența planului de redresare și reziliență 
propus cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări identificate 
în contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
verde echitabilă și transformarea digitală; 
acesta ar trebui să includă, de asemenea, o 
explicație privind coerența planului de 
redresare și reziliență propus cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planurile de redresare și reziliență propuse 
de statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu fiecare stat membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă 
planul conține măsuri care să contribuie în 
mod eficace la tranziția verde echitabilă și 
la transformarea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă se preconizează că 
planul de redresare și reziliență va 
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contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a proiectelor de reformă și de 
investiții publice care reprezintă acțiuni 
coerente; și 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 obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandările 
relevante specifice fiecărei țări adresate 
statului membru în cauză sau în alte 
documente aplicabile adoptate oficial de 
Comisia Europeană în cadrul semestrului 
european; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă au fost consultate în 
mod corespunzător toate părțile interesate 
relevante; dacă statele membre respectă 
valorile Uniunii prevăzute la articolul 2 
din TUE [statul de drept]; dacă planul de 
redresare și reziliență conține măsuri de 
punere în aplicare a proiectelor de reformă 
și de investiții publice capabile să 
mobilizeze și investiții private, care 
reprezintă acțiuni coerente; și 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 obiectivelor de etapă 
și a țintelor propuse și a indicatorilor 
aferenți.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

redresare și reziliență, în cazul în care acest 
cost total estimat este mai mic decât 
contribuția financiară maximă. Statului 
membru în cauză nu ar trebui să i se acorde 
nicio contribuție financiară dacă planul de 
redresare și reziliență nu îndeplinește în 
mod satisfăcător oricare dintre criteriile de 
evaluare.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 

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

trebui să fie aprobate prin acte de punere 
în aplicare. Pentru a asigura evaluarea 
eficace a conformității planului cu 
obiectivele prezentului regulament, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) în scopul de a 
completa prezentul regulament în ceea ce 
privește adoptarea planurilor de redresare 
și reziliență și plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele 
concomitent cu experții din statele 
membre, iar experții acestor instituții au 
acces sistematic la reuniunile grupurilor 
de experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea acțiunilor delegate. După 
adoptarea unui act delegat, ar trebui să fie 
posibil ca statul membru în cauză și 
Comisia să convină asupra unor 
aranjamente operaționale de natură tehnică, 
care să prevadă detalii referitor la punerea 
în aplicare în ceea ce privește termenele, 
indicatorii pentru obiectivele de etapă și 
ținte și accesul la datele subiacente. Pentru 
ca aranjamentele operaționale să poată fi în 
permanență relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de redresare 
și reziliență, ar trebui să fie posibil ca 
elementele acestor aranjamente tehnice să 
poată fi modificate de comun acord. 
Normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene se aplică 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
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pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.

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

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

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

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „Reziliență” înseamnă abilitatea 
de a face față șocurilor economice, 
societale și ecologice și schimbărilor 
structurale persistente generate de orice 
fel de criză într-o manieră justă, 
sustenabilă și incluzivă și de a menține 
bunăstarea societală, garantând 
autonomia strategică a Uniunii Europene 
în ceea ce privește activele și tehnologiile 
necesare pentru stabilitatea și securitatea 
economiilor europene, pentru a depăși 
crizele fără a compromite moștenirea 
generațiilor viitoare, asigurând, în același 
timp, deschiderea și soliditatea UE pe 
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piața globală.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Principiul „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” înseamnă asigurarea 
faptului că nicio măsură sau investiție 
inclusă în planurile de redresare și 
reziliență nu cauzează un prejudiciu 
semnificativ niciunuia dintre obiectivele 
de mediu stabilite la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 în 
conformitate cu articolul 17 din 
regulamentul în cauză;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde echitabilă și transformarea digitală, 
IMM-urile, inclusiv microîntreprinderile, 
autonomia strategică a Uniunii, inclusiv 
autonomia sa industrială, îndeosebi în 
sectoarele de înaltă tehnologie orientate 
spre viitor, sănătatea, competitivitatea pe 
termen lung pe piețele mondiale, 
reziliența, productivitatea, formarea 
profesională și competențele, capitalul 
uman și social, cercetarea și inovarea 
anticipativă în sectoare strategice, 
infrastructurile sociale și critice, energia, 
inclusiv eficiența energetică, energia din 
surse regenerabile și securitatea 
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aprovizionării cu aceasta, creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, locurile de muncă de calitate și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile finanțate prin Mecanismul de 
redresare și reziliență au un impact 
pozitiv de durată asupra rezilienței 
economice și sociale, a sustenabilității, a 
prosperității pe termen lung și a 
competitivității statelor membre, în 
interesul generațiilor viitoare, în special 
dat fiind că mecanismul va genera 
creștere și venituri pentru statele membre 
și pentru Uniune, care vor beneficia de 
Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene („Next Generation EU”) și de 
schemele sale de rambursare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a asigura 
prosperitatea economică sustenabilă și pe 
termen lung a Uniunii, de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii și competitivitatea sa pe termen 
lung prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea atât a 
tranziției verzi echitabile, cât și a 
transformării digitale, prin promovarea 
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pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

autonomiei digitale, a strategiilor-cheie, 
îndeosebi a proiectelor importante de 
interes european comun (PIIEC), a 
strategiei industriale pentru Europa, a 
strategiilor pentru IMM-urile europene, a 
economiei circulare, a cercetării și 
inovării și a tehnologiilor orientate spre 
viitor.

Obiectivul general al Mecanismului de 
redresare și reziliență va contribui astfel 
la restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii și al ecosistemelor 
industriale și al lanțurilor valorice 
strategice ale acesteia, la încurajarea 
creării de locuri de muncă, în special prin 
consolidarea capacității de inserție 
profesională a tinerilor și a locurilor de 
muncă de calitate, precum și prin 
reducerea dependențelor de țări terțe în 
domenii strategice, inclusiv prin 
relocalizarea inteligentă și sprijinirea 
industriilor care s-au dovedit a fi esențiale 
în urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19, la menținerea stabilității 
sistemelor financiare, asigurând valoarea 
adăugată pe termen lung a sprijinului 
financiar și menținându-l în interiorul 
Uniunii, la promovarea creșterii durabile 
pe termen lung, exploatând întregul 
potențial al pieței unice și reducând, în 
același timp, dependențele de țările terțe 
în domenii strategice.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul de redresare și 
reziliență și cheltuielile aferente sunt 
conforme cu Pactul verde european și cu 
Acordul de la Paris și respectă principiul 
de „a nu prejudicia în mod semnificativ”.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 

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

tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de strategia industrială a Uniunii 
și a statelor membre, în special în 
sprijinul IMM-urilor și al 
microîntreprinderilor, tranziția verde 
echitabilă înspre neutralitatea climatică și 
transformarea digitală. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 
în planurile lor naționale privind energia și 
clima și în actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/1999, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție justă, 
în acordurile de parteneriat și în 
programele operaționale din cadrul 
fondurilor Uniunii, precum și cu 
provocările și prioritățile specifice fiecărei 
țări care sunt aplicabile și care au fost 
identificate în contextul semestrului 
european, îndeosebi cele relevante sau 
rezultând din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament. Planurile de 
redresare și reziliență sunt, de asemenea, 
în concordanță cu obiectivul de a permite 
investiții în activele, tehnologiile și 
infrastructurile orientate spre viitor care 
asigură reziliența și competitivitatea 
Uniunii pe termen lung pe piețele globale, 
consolidează autonomia strategică a 
Uniunii și creează sinergii cu toate 
fondurile și programele relevante ale 
Uniunii.

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

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

22 […] 22 […]

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a contribui la tranziția verde 
echitabilă și la transformarea digitală, cel 
puțin 37 % din bugetul alocat planului de 
redresare și reziliență contribuie la 
măsuri care sprijină tranziția verde 
echitabilă, în conformitate cu 
Regulamentul privind taxonomia, și cel 
puțin 20 % din bugetul alocat planului 
contribuie la măsuri care sprijină 
transformarea digitală.

Amendamentul 28

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

Amendamentul 29

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 contribuie la realizarea strategiilor 
esențiale ale Uniunii și întărește 
autonomia strategică și competitivitatea 
Uniunii, potențialul de creștere, în special 
pentru IMM-uri și microîntreprinderi, 
ecosisteme industriale și lanțuri valorice 
strategice, calitatea serviciilor publice, 
crearea de locuri de muncă de muncă, 
îndeosebi capacitatea de inserție 
profesională a tinerilor, și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
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cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței, asigurând totodată 
condiții de concurență echitabile pe piața 
unică;

Amendamentul 30

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 echitabilă și 
la obiectivul de neutralitate climatică al 
UE și care demonstrează coerența 
acestora cu planurile naționale integrate 
privind energia și clima (PNEC);

Amendamentul 31

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 planul va contribui la 
transformarea digitală echitabilă și la 
depășirea provocărilor rezultate din 
includerea accesibilității digitale, cu 
accent pe industria Uniunii, inclusiv pe 
ecosistemele strategice, la sprijinirea 
cercetării și implementarea tehnologiei, în 
domenii cum ar fi inteligența artificială, 
5G, economia datelor, decalajul digital, la 
dezvoltarea competențelor digitale, 
inclusiv perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor;

Amendamentul 32
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care 
planul consolidează strategiile Uniunii 
privind proiectele importante de interes 
european comun (PIIEC), privind IMM-
urile și microîntreprinderile europene, 
economia circulară, cercetarea și 
inovarea în domeniul tehnologiilor 
esențiale și sectoarele strategice care ar 
putea include, printre altele, tehnologii de 
energie din surse regenerabile și eficiență 
energetică, și alte sectoare de înaltă 
tehnologie orientate spre viitor;

Amendamentul 33

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație a modului în care 
planul este interconectat și coerent cu 
fondurile și programele-cheie de 
finanțare ale Uniunii, precum Orizont 
Europa, programul Europa digitală, 
Fondul pentru o tranziție justă, 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, fondurile structurale, Programul 
spațial, Fondul european de apărare, 
InvestEU;

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) o explicație a modului în care 
planul investește în activități, tehnologii și 
industrii sustenabile din punct de vedere 
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economic, social și de mediu pe termen 
lung, care creează oportunități pentru 
generațiile viitoare;

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ce) o prezentare a măsurilor care 
asigură vizibilitatea finanțării din partea 
Uniunii și transparența beneficiarilor în 
conformitate cu articolul 26;

Amendamentul 36

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 37

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) costurile unitare și totale estimate 
ale reformelor și ale investițiilor care fac 
obiectul planului de redresare și reziliență 
transmis (denumite și „costurile estimate 
ale planului de redresare și reziliență”), 
susținute de o justificare corespunzătoare 
și de o prezentare a modului în care 
acestea sunt proporționale cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
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forței de muncă;

Amendamentul 38

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 tranziția verde 
echitabilă și la transformarea digitală și, 
în acest scop, ține seama de următoarele 
criterii:

Amendamentul 39

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) dacă măsurile propuse în plan vor 
contribui la atingerea obiectivelor 
generale și specifice prevăzute la articolul 
4 și dacă planul este în concordanță cu 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, astfel cum se prevede la 
articolul 3;

Amendamentul 40

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 obiectivele 
menționate la articolul 15 literele (b), (c) 
și (ca);

Amendamentul 41
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Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul contribuie la 
strategiile Uniunii menționate la 
articolul 15 litera (cb);

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă planul se interconectează cu 
și este conform cu programele Uniunii 
menționate la articolul 15 litera (cc);

Amendamentul 43

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) dacă planul conține măsuri eficace 
pentru a asigura vizibilitatea finanțării 
din partea Uniunii și transparența 
beneficiarilor;

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) dacă planul va viza viitorul ciclu 
economic și se va axa pe activitățile, 
tehnologiile și industriile care generează 
beneficii pe termen lung;
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Amendamentul 45

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 de 
calitate, la reziliența economică și socială 
și la lanțurile valorice strategice ale 
statului membru, la atenuarea impactului 
economic și social al crizei, la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și la autonomia strategică a Uniunii;

Amendamentul 46

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 reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente;

Amendamentul 47

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 

1. Comisia adoptă o decizie, printr-un 
act delegat în conformitate cu articolul 27, 
în termen de două luni de la transmiterea 
oficială a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. În cazul în care 
Comisia evaluează pozitiv sau parțial 
pozitiv un plan de redresare și reziliență, 
respectiva decizie stabilește reformele și 
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trebuie puse în aplicare de statul membru, 
inclusiv obiectivele de etapă și țintele, 
precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

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

Amendamentul 48

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) în cazul în care planul de redresare 
și reziliență nu îndeplinește în mod 
satisfăcător niciunul dintre criteriile 
stabilite la articolul 16 alineatul (3), 
statului membru în cauză nu i se alocă 
nicio contribuție financiară și se aplică 
alineatul (5) de la prezentul articol.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care planul de 
redresare și reziliență îndeplinește parțial 
sau doar unele dintre criteriile menționate 
la articolul 16 alineatul (3), contribuția 
financiară alocată statului membru în 
cauză este stabilită de Comisie, fără a 
depăși valoarea costurilor estimate ale 
reformelor și investițiilor care îndeplinesc 
criteriile prevăzute la articolul 16 
alineatul (3).

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b
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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 în cadrul planului 
de redresare și reziliență și a cuantumului 
costurilor lor estimate respective;

Amendamentul 51

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 și 
comunicată în termen de două luni de la 
transmiterea propunerii de către statul 
membru. Statul membru în cauză poate 
transmite un alt plan de redresare și 
reziliență și poate să utilizeze, de 
asemenea, instrumentul de sprijin tehnic.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

7. Actul delegat prevăzut la alineatele 
(1) și (2) se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 27.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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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 două luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La îndeplinirea obiectivelor de 
etapă și a țintelor convenite relevante, 
indicate în planul de redresare și reziliență, 
astfel cum a fost aprobat în actul de punere 
în aplicare al Comisiei, statul membru în 
cauză transmite Comisiei o cerere 
justificată în mod corespunzător de plată a 
contribuției financiare și, dacă este cazul, a 

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 



AD\1215992RO.docx 33/45 PE655.918v03-00

RO

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.

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 beneficia de asistență 
furnizată de experți.

Amendamentul 56

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.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru ca Parlamentul European 
să realizeze un control adecvat al 
eficacității, eficienței și impactului 
sprijinului financiar din cadrul 
mecanismului, raportul anual se 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului ca parte a rapoartelor 
integrate de gestiune financiară și este 
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inclus în procedura de descărcare de 
gestiune într-un capitol separat din 
raportul referitor la descărcarea de 
gestiune a Comisiei.

Amendamentul 58

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. Statele membre și alți destinatari 
ai finanțării din partea Uniunii recunosc 
originea și asigură constant vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii, în special 
atunci când fac publicitate acțiunilor și 
rezultatelor acestora, afișând emblema 
Uniunii alături de o trimitere la 
„Mecanismul de redresare și reziliență” 
care sprijină acțiunile în cauză, atât 
online, cât și offline, și furnizând 
informații coerente, concrete și 
proporționale adresate unor grupuri-țintă 
diverse, inclusiv mass-mediei și publicului 
larg.

Amendamentul 59

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.

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare într-o manieră 
accesibilă, astfel încât să sensibilizeze 
cetățenii, întreprinderile – în special 
IMM-urile – și administrațiile publice cu 
privire la resursele furnizate prin 
instrumentele instituite de prezentul 
regulament, precum și la acțiunile și 
rezultatele acestora. Resursele financiare 
alocate instrumentelor instituite de 
prezentul regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
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priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea au legătură cu obiectivele 
prevăzute la articolul 4.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia instituie un sistem digital de 
monitorizare care asigură transparența 
publică deplină prin intermediul unei 
platforme digitale ușor accesibile, dotată 
cu facilități de căutare, prezentând toți 
beneficiarii finanțării din partea 
planurilor naționale de redresare și 
reziliență pentru care statele membre 
trebuie să furnizeze informațiile necesare.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 Articolul 27
Procedura comitetului Exercitarea delegării

1. Comisia este asistată de un 
comitet. Acest comitet este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.

1. Competența de a adopta acte 
delegate se conferă Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.

2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

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

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-a. dacă măsurile propuse în plan vor 
contribui la atingerea obiectivului 
prevăzut la articolul 4 și dacă planul este 
în concordanță cu domeniul de aplicare al 
prezentului regulament, astfel cum este 
prevăzut la articolul 3;

Amendamentul 63
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 64

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă investițiile prevăzute în plan 
respectă principiul de „a nu aduce un 
prejudiciu semnificativ” și cerințele 
privind „garanțiile minime”;

Amendamentul 65

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă, la 
reziliența economică și socială, la 
ecosistemele industriale și la lanțurile 
valorice strategice ale statului membru, la 
atenuarea impactului economic și social al 
crizei și la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, asigurând 
totodată condiții de concurență echitabile 
pe piața unică și autonomia strategică a 
Uniunii;
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Amendamentul 66

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 și de 
investiții publice care reprezintă acțiuni 
coerente, care sunt, de asemenea, în 
concordanță cu recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau incluse în alte 
documente aplicabile adoptate în mod 
oficial de Comisie în cadrul semestrului 
european și care sunt capabile să 
mobilizeze și investiții private;

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 68

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la instituirea 
unor sisteme favorabile climei și ecologice 
și la ecologizarea sectorului economic sau 

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

eficiența energetică și din punctul de 
vedere al resurselor a 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, respectând, în același timp, 
neutralitatea tehnologică;

Amendamentul 69

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau Și

Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— 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, la sprijinirea 
cercetării și a implementării tehnologiei 
în domenii cum ar fi inteligența 
artificială, 5G și economia datelor, la 
accesibilitatea digitală și la reducerea 
decalajului digital;

Amendamentul 71

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

sau și

Amendamentul 72

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 73

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 74

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, în special pentru IMM-uri, la 
crearea de locuri de muncă, la autonomia 
strategică a Uniunii și la competitivitatea 
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și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

sa pe termen lung, la ecosistemele 
industriale și la lanțurile valorile 
strategice și va genera un impact pozitiv 
de lungă durată asupra rezilienței 
economice și sociale, sustenabilității și 
creșterii pe termen lung ale statului 
membru, la crearea de oportunități pentru 
generațiile viitoare, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale,

Amendamentul 75

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere, în 
special pentru IMM-uri, 
microîntreprinderi și întreprinderi nou-
înființate, consolidarea ecosistemelor 
industriale și a lanțurilor valorice 
strategice ale economiei statului membru 
în cauză, favorizând crearea de locuri de 
muncă și atenuând efectele negative ale 
crizei și evitând, în același timp, un impact 
negativ al măsurilor respective asupra 
climei și a mediului

Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- și
- planul de redresare și reziliență vizează 
viitorul ciclu economic și se axează pe 
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activitățile, tehnologiile și industriile care 
generează beneficii pe termen lung

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – subpunctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 4 – 
liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- și
- planul de redresare și reziliență se 
preconizează că va contribui la 
consolidarea autonomiei strategice a 
Uniunii în lanțurile valorice esențiale

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – subpunctul 2.4 – paragraful 1 – subparagraful 4 – 
liniuța 1 c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- și
- se preconizează că planul de redresare și 
reziliență va viza investițiile în proiecte pe 
termen lung care vor genera creștere și 
venituri pentru statele membre și Uniune, 
beneficiind de pe urma Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene („Next 
Generation EU”) și a schemelor sale de 
rambursare în interesul generațiilor 
viitoare,

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care planul de 
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redresare și reziliență îndeplinește parțial 
sau doar unele dintre criteriile menționate 
la articolul 16 alineatul (3), contribuția 
financiară alocată statului membru în 
cauză nu depășește valoarea costurilor 
estimate ale reformelor și investițiilor care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 
16 alineatul (3).
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