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Amendamentul 28
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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 
Uniunii.

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

Or. en
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Amendamentul 29
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer

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, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul 
construcțiilor, inclusiv prin renovare și 
prin integrarea de soluții inovatoare, și în 
alte sectoare-cheie ale economiei, precum 
și crearea unei industrii europene 
competitive și inovatoare, sunt importante 
pentru a realiza o creștere durabilă și 
contribuie la crearea de locuri de muncă de 
calitate în Uniune. De asemenea, aceste 
investiții vor contribui la sporirea 
rezilienței și la reducerea dependenței 
Uniunii, prin diversificarea lanțurilor de 
aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale, precum și investițiile 
sociale, menite să faciliteze tranziția către 
o energie curată, sporind eficiența 
energetică, siguranța și un mediu interior 
sănătos în sectorul construcțiilor și în alte 
sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și contribuie la crearea de locuri 
de muncă. De asemenea, aceste investiții 
vor contribui la sporirea rezilienței și la 
reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

Or. en

Justificare

Intervențiile în sectorul construcțiilor nu ar trebui să se concentreze doar asupra locuințelor 
și a eficienței energetice, ci asupra clădirilor în general și asupra siguranței acestora și a 
calității aerului din interior.

Amendamentul 31
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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, inovarea și cercetarea, 
capacitățile și procesele verzi și în cele 
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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.

digitale menite să faciliteze tranziția către o 
energie din surse regenerabile, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
și în alte sectoare-cheie ale economiei, sunt 
importante pentru a realiza o creștere 
durabilă și pentru a atinge obiectivul de 
neutralitate climatică al Uniunii și 
contribuie la crearea de locuri de muncă. 
De asemenea, aceste investiții vor contribui 
la sporirea rezilienței și la reducerea 
dependenței Uniunii, prin diversificarea 
lanțurilor de aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 32
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Măsurile de limitare a mișcării 
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 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.
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Amendamentul 33
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Există dovezi care arată că femeile 
își pierd locurile de muncă într-o măsură 
disproporționată ca urmare a crizei. 
Trebuie evitat neapărat scenariul în care 
ajutorul financiar din partea Uniunii 
ajunge în principal în sectoare dominate 
de bărbați. Promovarea unei creșteri 
echilibrate din punctul de vedere al 
genului ar trebui să constituie o 
componentă esențială a abordării 
consecințelor crizei provocate de 
pandemia de COVID-19. Economia 
activităților de îngrijire joacă un rol 
esențial în acest sens, în special prin 
investiții în servicii de îngrijire a copiilor 
adaptate pentru situații de criză și în școli.

Or. en

Justificare

A se vedea studiul realizat de dr. Elisabeth Klatzer și de dr. Azzura Rinaldi.

Amendamentul 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 

(7) În prezent, niciun instrument nu 
prevede un sprijin financiar direct corelat 
cu obținerea de rezultate și punerea în 
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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.

aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice ale statelor membre, capabile să 
mobilizeze, de asemenea, investiții private, 
cu scopul de a avea un impact de durată 
asupra productivității și a rezilienței 
economiei statelor membre.

Or. en

Amendamentul 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 
pentru redresarea economiei europene, 
puternic afectată de criza provocată de 
pandemia de COVID-19, și pentru a spori 
reziliența acesteia, accelerând punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
publice conexe în statele membre și 
asigurând, totodată, 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.

Or. en



AM\1212267RO.docx 9/146 PE657.162v01-00

RO

Amendamentul 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 37
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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 
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regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

regulament va contribui cu 50 % din 
resursele sale la integrarea aspectelor 
legate de schimbările climatice și 
durabilitatea mediului și la atingerea țintei 
globale de alocare a 50 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei și al 
mediului. Schimbările climatice și 
degradarea ecosistemelor sunt factori-
cheie ai stresului ambiental care a creat 
condiții pentru apariția și răspândirea 
COVID-19 și a unor potențiale pandemii 
viitoare. Prin urmare, toate investițiile din 
cadrul mecanismului ar trebui să 
îndeplinească criteriile de sustenabilitate 
din punctul de vedere al mediului, astfel 
cum sunt definite în [Regulamentul 
privind taxonomia] și, cel puțin, să 
respecte principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” și cerințele privind 
„garanțiile minime”. Criteriile și cadrul 
UE în materie de taxonomie ar trebui 
utilizate pentru urmărirea punerii în 
aplicare a angajamentelor climatice.

Or. en

Amendamentul 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 

(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 
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nu numai a tranziției verzi, ci și a 
transformării digitale. Ambele vor juca un 
rol prioritar în relansarea și modernizarea 
economiei noastre.

tranziției verzi, a transformării digitale și 
asupra susținerii unei strategii solide 
pentru IMM-uri și pentru industrie, care 
vor juca un rol prioritar în relansarea și 
modernizarea economiei noastre și în 
menținerea competitivității acesteia.

Or. en

Amendamentul 39
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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, ci și a 
transformării digitale deschise, sustenabile 
și favorabile incluziunii. Ambele vor juca 
un rol prioritar în relansarea și 
modernizarea economiei noastre.

Or. en

Amendamentul 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 
atât a tranziției verzi, cât și a transformării 
digitale. Ambele vor juca un rol prioritar în 
relansarea, decarbonizarea și 
modernizarea economiei noastre.

Or. en

Amendamentul 41
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 
plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 

eliminat
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ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 și a celei digitale 
juste, 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, asigurând 
totodată condiții de concurență echitabile 
pentru piața unică și autonomia strategică 
a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 43
Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei 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. De 
asemenea, mecanismul ar trebui să 
contribuie la asigurarea egalității de gen.

Or. en

Amendamentul 44
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 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 și 
echilibrată din punctul de vedere al 
genului.

Or. en

Amendamentul 45
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
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Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 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, 
promovând creșterea durabilă și crescând 
competitivitatea globală europeană.

Or. en

Amendamentul 46
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(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 
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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.

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 sprijinite trebuie să se 
desfășoare cu respectarea deplină a 
angajamentelor și a priorităților Uniunii în 
materie de climă, de mediu și de protecție 
a datelor. Mecanismul nu ar trebui folosit 
pentru a finanța activități legate de 
producția, prelucrarea, distribuția, 
stocarea sau arderea combustibililor 
fosili, dezafectarea, exploatarea, 
adaptarea sau construirea de centrale 
nucleare, eliminarea deșeurilor la gropile 
de gunoi și investiții în instalații de 
incinerare a deșeurilor sau investiții în 
infrastructura aeroportuară, cu excepția 
regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

proiectelor de investiții, prin intermediul 
unui plan coerent de redresare și reziliență, 
capabil să mobilizeze, de asemenea, 
investiții private. Planul 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; de asemenea, planul 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 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.

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit.

Amendamentul 48
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
și reziliență. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să fie în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european, ale Agendei 
digitale și ale Strategiei industriale, 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.

Or. en

Amendamentul 49
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul



AM\1212267RO.docx 19/146 PE657.162v01-00

RO

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Josianne Cutajar

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 

(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 în orice moment după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, până 
la 31 august 2024. Pentru a se asigura o 
punere în aplicare rapidă, statele membre 
ar trebui să poată transmite un proiect de 
plan, împreună cu proiectul de informații 
bugetare relevante, începând cu șase luni 
înaintea transmiterii oficiale a planului de 
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octombrie a anului precedent. redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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.

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. În acest 
sens, planul de redresare și reziliență ar trebui să fie un act independent, nu o anexă la 
programul național de reformă.

Amendamentul 52
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 21

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

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

Or. en

Justificare

Principiul unei tranziții juste, care nu lasă pe nimeni în urmă, ar trebui să se aplice și în 
cazul tranziției verzi și al celei digitale.

Amendamentul 54
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 

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

cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere în condiții 
echilibrate din punctul de vedere al 
genului, 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 exclude 
activitățile care nu îndeplinesc criteriile 
de sustenabilitate astfel cum sunt definite 
în [Regulamentul privind taxonomia]; 
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 reformelor și a 
proiectelor de investiții publice care să 
reprezinte acțiuni coerente și dacă se 
preconizează că mecanismul propus de 
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statul membru în cauză va asigura punerea 
în aplicare eficace a planului de redresare 
și reziliență, inclusiv a obiectivelor de 
etapă și a țintelor propuse și a indicatorilor 
aferenți.

Or. en

Amendamentul 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
planul conține măsuri care să contribuie în 
mod eficace la tranziția verde și la cea 
digitală care trebuie să fie juste 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 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 
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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 reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

semestrului european; dacă justificarea 
furnizată de statul membru cu privire la 
costurile 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 reformelor și a proiectelor de 
investiții publice, capabile să mobilizeze, 
de asemenea, investiții private, care să 
reprezinte acțiuni coerente și dacă se 
preconizează că mecanismul propus de 
statul membru în cauză va asigura punerea 
în aplicare eficace a planului de redresare 
și reziliență, inclusiv a obiectivelor de 
etapă și a țintelor propuse și a indicatorilor 
aferenți.

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit.

Amendamentul 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 

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

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

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este corelat cu cele care introduc posibilitatea unei aprobări parțiale 
a planului de redresare și reziliență.

Amendamentul 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 

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

trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en

Justificare

Principiul unei tranziții juste, care nu lasă pe nimeni în urmă, ar trebui să se aplice și în 
cazul tranziției verzi și al celei digitale.

Amendamentul 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează accelerarea procesului de aprobare a planului de redresare și 
reziliență.
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Amendamentul 59
Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 statele 
membre în cauză, după caz.

Or. en
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Amendamentul 61
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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).

Or. en

Amendamentul 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 63
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „reziliență” înseamnă capacitatea 
economiei, agriculturii și industriei 
europene de a produce, în interiorul pieței 
unice, toate bunurile și serviciile necesare 
în vederea garantării autonomiei 
strategice a Uniunii Europene, pentru a 
consolida independența față de țările terțe 
în ceea ce privește activele și tehnologiile 
necesare pentru stabilitatea și securitatea 
societăților europene și pentru a face față 
șocurilor și schimbărilor structurale 
persistente, cu un impact limitat asupra 
generațiilor viitoare.

Or. en

Amendamentul 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „redresare” înseamnă procesul 
menit să restabilească economiile 
europene și naționale după expunerea la 
o criză determinată de factori externi și 
imprevizibili, prin adoptarea de măsuri de 
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sprijin care nu vor implica, drept 
instrument de monitorizare, o 
supraveghere discriminatorie și greoaie 
după încheierea programului.

Or. en

Amendamentul 65
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „reziliență” înseamnă capacitatea 
de a reduce la minimum consecințele 
negative imediate și pe termen lung 
determinate de criza micro și 
macroeconomică, prin reducerea 
vulnerabilităților economiilor naționale și 
prin anularea dependenței industriilor 
strategice ale UE față de țările terțe.

Or. en

Amendamentul 66
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” înseamnă a evita 
„prejudicierea în mod semnificativ a 
obiectivelor de mediu”, astfel cum este 
definită la articolul 17 din Regulamentul 
(UE) 2020/852 [Regulamentul privind 
taxonomia];

Or. en
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Amendamentul 67
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „garanții minime” înseamnă 
procedurile definite la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 
[Regulamentul privind taxonomia];

Or. en

Amendamentul 68
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. „reziliență” înseamnă capacitatea 
de a face față șocurilor societale, 
economice și ecologice și schimbărilor 
structurale persistente într-un mod 
sustenabil, astfel încât să se păstreze 
bunăstarea societății, fără a compromite 
moștenirea pentru generațiile viitoare.

Or. en

Amendamentul 69
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde către neutralitatea climatică înainte 
de 2050 și tranziția digitală deschisă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, 
sănătatea, competitivitatea, reziliența, 
productivitatea, educația și competențele, 
cercetarea și inovarea, creșterea inteligentă, 
durabilă, echilibrată din punctul de vedere 
al genului și favorabilă incluziunii, 
locurile de muncă și investițiile, precum și 
la stabilitatea sistemelor financiare.

Mecanismul sprijină doar activitățile 
pentru care se poate demonstra că „nu 
prejudiciază în mod semnificativ” și 
respectă cerințele privind „garanțiile 
minime”, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) 2020/852 
[Regulamentul privind taxonomia], care 
nu conduc la blocarea activelor cu o 
intensitate ridicată a carbonului și care 
nu împiedică implementarea unor 
alternative cu emisii de dioxid de carbon 
egale cu zero.
Mecanismul nu finanțează producția, 
prelucrarea, distribuția, stocarea sau 
arderea combustibililor fosili, 
dezafectarea, exploatarea, adaptarea sau 
construirea de centrale nucleare, 
eliminarea deșeurilor și investiții în 
instalații de incinerare a deșeurilor sau 
investiții în infrastructura aeroportuară, 
cu excepția regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1
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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 strategice ce au legătură cu 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU, tranziția verde și cea digitală care 
trebuie să fie juste, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația, formarea profesională și 
competențele, capitalul uman și social, 
cercetarea și inovarea, creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locurile 
de muncă, investițiile, infrastructurile 
tangibile și intangibile, transporturile și 
mobilitatea sustenabile, eficiența 
energetică, circularitatea, regenerarea 
urbană, egalitatea de gen, protecția 
drepturilor omului și a drepturilor sociale 
și respectarea statului de drept, precum și 
la stabilitatea sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer

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 

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, transformarea digitală, 
infrastructurile critice, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea.
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sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 72
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal

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, 

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu autonomia 
strategică a UE, protejând și sprijinind 
totodată principiile pieței unice și evitând 
concentrările nesustenabile de piață, 
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educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

coeziunea economică, socială și teritorială, 
tranziția verde și cea digitală, sănătatea, 
competitivitatea pe termen lung, reziliența, 
productivitatea, educația și competențele, 
cercetarea și inovarea, creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locurile 
de muncă și investițiile, precum și la 
stabilitatea sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 74
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 75
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1
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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 autonomia 
strategică a UE, inclusiv cu spațiul 
aerian, apărarea și conectivitatea în 
siguranță, cu coeziunea economică, 
socială și teritorială, tranziția verde și cea 
digitală, sănătatea, competitivitatea pe 
termen lung, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, 
autonomia și relocarea industrială, 
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.

Or. en
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Amendamentul 77
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 78
Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 79
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a asigura 
prosperitatea economică pe termen lung a 
Uniunii, permițând rambursarea rapidă a 
creditelor contractate de instrumentul 
„Next Generation EU”, care nu ar trebui 
să fie o povară financiară pentru 
generațiile următoare, de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
și competitivitatea pe termen lung 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, 
promovând autonomia digitală, 
strategiile-cheie, și anume în ceea ce 
privește proiectele importante de interes 
european comun (PIIEC), strategia 
industrială pentru Europa, strategia 
pentru IMM-urile europene, economia 
circulară, cercetarea și inovarea în 
domeniul tehnologiilor-cheie, un sector 
modern al sănătății, apărarea, spațiul 
aerian, conectivitatea în siguranță și 
migrația, contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile și pe termen lung, 
precum și la reducerea dependențelor față 
de țări terțe în domenii strategice.

Or. en
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Amendamentul 80
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a asigura 
prosperitatea economică pe termen lung a 
Uniunii, permițând rambursarea rapidă a 
creditelor contractate de instrumentul 
„Next Generation EU”, care nu ar trebui 
să fie o povară financiară pentru 
generațiile următoare, de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
și competitivitatea pe termen lung 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, a 
strategiilor-cheie, și anume în ceea ce 
privește proiectele importante de interes 
european comun, a strategiei pentru 
IMM-urile europene, a economiei 
circulare, a cercetării și inovării în 
domeniul tehnologiilor-cheie, a unui 
sector al sănătății modern, a apărării și a 
migrației, contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 81
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi către neutralitatea 
climatică înainte de 2050 și a tranziției 
digitale deschise, sustenabile și favorabile 
incluziunii, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile, echilibrate 
din punctul de vedere al genului, și la un 
nivel ridicat de protecție a mediului.

Or. en

Amendamentul 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei, inclusiv prin acordarea 
de sprijin pentru solvabilitate 
întreprinderilor înființate într-un stat 
membru și care își desfășoară activitatea 
în Uniune și prin sprijinirea tranziției verzi 
și a celei digitale, care trebuie să fie juste, 
în conformitate cu principiul de „a nu 
prejudicia”, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
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economiilor Uniunii și al ecosistemelor 
industriale și al lanțurilor valorice 
strategice ale acesteia, la încurajarea 
creării de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile, exploatând 
integral potențialul pieței unice și 
asigurând totodată condiții de concurență 
echitabile în cadrul acesteia și autonomia 
strategică a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 83
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă, precum și la repatrierea și 
sprijinirea industriilor care și-au dovedit 
caracterul esențial în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, 
precum cele din sectorul sănătății, și la 
promovarea creșterii durabile prin 
investiții în tehnologii-cheie, cum ar fi 
tehnologia hidrogenului și lanțurile 
valorice critice.

Or. en

Amendamentul 84



PE657.162v01-00 44/146 AM\1212267RO.docx

RO

Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii și prin 
încurajarea creării de locuri de muncă în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19, precum și 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 
transformării digitale, cu scopul de a 
realiza o creștere, locuri de muncă și 
investiții inteligente, sustenabile și 
favorabile incluziunii, dar și stabilitatea 
sistemelor financiare, păstrând valoarea 
adăugată a sprijinului financiar în 
interiorul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, 

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, în special 
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contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 și la promovarea 
creșterii durabile.

în ceea ce privește IMM-urile, contribuind 
astfel la restabilirea potențialului de 
creștere al economiilor Uniunii, la 
încurajarea creării de locuri de muncă în 
urma crizei provocate de pandemia de 
COVID-19, precum și la creșterea ratei de 
angajare a tinerilor, la promovarea 
creșterii durabile și la prevenirea oricărei 
forme de recesiune financiară 
suplimentară prin rambursarea 
împrumuturilor.

Or. en

Amendamentul 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 87
Angelika Niebler
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 88
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 89
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul asigură că:
(a) cel puțin 50 % din instrument sprijină 
în mod direct acțiunile climatice și de 
mediu în conformitate cu obiectivele 
Pactului verde european, ale Acordului de 
la Paris și ale articolului 9 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 
[Regulamentul privind taxonomia] și că 
toate acțiunile întreprinse în temeiul 
mecanismului respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” și 
cerințele privind „garanțiile minime”. 
Statele membre identifică și urmăresc 
cheltuielile climatice și de mediu folosind 
criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) 
2020/852 [Regulamentul privind 
taxonomia];
(b) acțiunile finanțate prin mecanism 
pentru promovarea transformării digitale 
deschise contribuie la egalitatea digitală, 
la accesibilitatea digitală, la crearea unor 
soluții software și hardware cu sursă 
deschisă și asigură protecția datelor cu 
caracter personal; de asemenea, acestea 
sunt susținute prin extinderea generării 
de energie din surse regenerabile și a 
măsurilor de eficiență energetică;
(c) egalitatea de gen, integrarea 
dimensiunii de gen și investițiile 
echilibrate în sectoarele dominate de 
femei și, respectiv, de bărbați, inclusiv 
investițiile în economia serviciilor de 
îngrijire, sunt promovate pe tot parcursul 
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pregătirii, punerii în aplicare, 
monitorizării, raportării și evaluării 
reformelor și investițiilor relevante.

Or. en

Amendamentul 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 privind schimbările 
climatice și respectă principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, prevăzut 
în Regulamentul (UE) 2020/852 
[Regulamentul privind taxonomia].

Or. en

Amendamentul 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Comisia este împuternicită să 
adopte, până la 31 decembrie 2020, un act 
delegat pentru completarea prezentului 
regulament prin elaborarea metodologiei 
relevante și a orientărilor referitoare la 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” pentru mecanism, folosind 
criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) 
2020/852 [Regulamentul privind 
taxonomia]. Planurile naționale de 
reziliență și redresare sunt conforme cu 
aceste orientări.
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Or. en

Amendamentul 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea îndeplinirii obiectivelor 
de etapă și a țintelor în materie de reforme 
și investiții, astfel cum sunt prevăzute în 
planurile lor de redresare și reziliență, în 
cadrul domeniilor strategice precum 
IMM-urile și industriile naționale, 
sectorul sănătății, activitățile de cercetare 
și inovare, industriile apărării și 
gestionarea migrației. Acest obiectiv 
specific trebuie urmărit în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 93
András Gyürk, Edina Tóth

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en



PE657.162v01-00 50/146 AM\1212267RO.docx

RO

Justificare

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

Amendamentul 94
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile de redresare și reziliență 
se axează în primul rând pe reabilitarea 
serviciilor publice, a căror importanță 
crucială a fost confirmată de criza 
provocată de pandemia de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Mecanismul de redresare și 
reziliență sprijină strategiile industriale 
ale statelor membre care se axează pe 
locuri de muncă de calitate, dezvoltare 
egală și obiective climatice ambițioase; în 
acest sens, statele membre sunt invitate să 
includă în planurile lor de redresare și 
reziliență un plan de investiții publice 
pentru promovarea dezvoltării unui sector 
al producției publice, în special în cazul 
sectoarelor strategice care sunt prea 
importante pentru a fi lăsate în voia 
pieței, precum medicamentele, produsele 
sanitare, echipamentele individuale de 



AM\1212267RO.docx 51/146 PE657.162v01-00

RO

protecție și dispozitivele medicale.

Or. en

Amendamentul 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Pentru a contribui la coeziunea 
socială și teritorială, sprijinul pentru 
sectorul privat se alocă în primul rând 
microîntreprinderilor și IMM-urilor din 
regiunile cele mai afectate, pentru a 
contracara inegalitățile regionale 
consolidate de politicile axate pe 
competitivitate.

Or. en

Amendamentul 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. Planurile de redresare și reziliență 
vizează menținerea locurilor de muncă de 
calitate. Locurile de muncă create prin 
aceste planuri respectă cele mai înalte 
standarde în ceea ce privește drepturile 
lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 98



PE657.162v01-00 52/146 AM\1212267RO.docx

RO

Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) prin suma de 334 950 000 000 EUR 
prevăzută la articolul 3 alineatul (2) litera 
(a) punctul (ii) din Regulamentul [EURI] 
în prețuri curente, disponibilă pentru 
sprijinul nerambursabil, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (4) și 
(8) din Regulamentul [EURI], din care cel 
puțin 167 475 000 000 EUR reprezintă 
sprijin direct pentru acțiuni climatice și de 
mediu.

Or. en

Amendamentul 99
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste sume constituie venituri alocate 
externe, în conformitate cu articolul 21 
alineatul (5) din Regulamentul financiar;

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 101
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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.

Or. en
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Amendamentul 102
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Proiecte de interes european comun

Suma prevăzută la articolul 5 alineatul 
(1) litera (ba) este utilizată pentru 
finanțarea proiectelor de interes european 
comun cu acoperire europeană și cu o 
contribuție semnificativă la tranziția verde 
și digitală și la redresarea după criza 
provocată de pandemia de COVID-19. 
Proiectele de interes european comun 
sunt introduse de Comisie prin acte 
delegate care specifică statele membre 
participante, sumele, obiectivele 
intermediare și finale, proiectele/tipurile 
de proiecte. Proiectele de interes european 
comun se referă la:
- turism;
- industria aeronautică;
- navigabilitatea căilor navigabile 
interioare;
- ERTMS.

Or. en

Amendamentul 103
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Resursele din programele care fac 

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

Or. en

Amendamentul 104
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Resursele alocate mecanismului pot fi, la 
cererea unui stat membru, transferate în 
fondurile Uniunii spre a fi utilizate în 
beneficiul statului membru care solicită 
transferul. Resursele respective se pun în 
aplicare în cadrul gestiunii partajate, în 
conformitate cu articolul 63 din 
Regulamentul financiar. Acestor resurse 
li se aplică normele fondului de destinație 
al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare a mecanismului de 
redresare și reziliență nu este corelată cu 
măsuri de reformă structurală sau cu alte 
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forme de condiționalități economice și 
politice legate de Pactul de stabilitate și de 
creștere sau de semestrul european, care 
ar putea afecta drepturile sociale sau pe 
cele ale lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 106
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 107
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

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

Or. en

Amendamentul 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 109
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, pe baza 
populației, a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru. PIB-ul 
și indicatorii ratei șomajului reflectă 
impactul crizei provocate de pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Amendamentul 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 111
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 112
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Statele membre asigură 
respectarea valorilor Uniunii prevăzute la 
articolul 2 din TUE [statul de drept], 
pentru a fi eligibile în vederea finanțării 
din mecanism.

Or. en

Amendamentul 113
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Propunere de regulament
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Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 115
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Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 116
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european și al Pactului verde european, în 
special cele relevante pentru tranziția verde 
la neutralitatea climatică până în 2050 și 
pentru tranziția digitală deschisă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii 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 
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justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/1999, în planurile teritoriale pentru o 
tranziție justă din cadrul Fondului pentru o 
tranziție justă, în obiectivele Pactului 
verde, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. Mecanismul 
sprijină doar activitățile care nu 
prejudiciază în mod semnificativ 
obiectivele de mediu și respectă cerințele 
privind „garanțiile minime”, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul (UE) 
2020/852 [Regulamentul privind 
taxonomia].

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

Or. en

Amendamentul 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții. Planurile de 
redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale 
de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora 
în temeiul Regulamentului (UE) 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile sociale relevante specifice 
fiecărei țări și cu o tranziție verde și 
digitală în condiții de echitate socială. 
Planurile de redresare și reziliență trebuie 
să fie în concordanță și cu informațiile 
incluse în planurile naționale privind 
energia și clima ale statelor membre 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 
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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.

parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță și să asigure 
sinergii 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, dar și cu 
prioritățile și obiectivele altor fonduri și 
programe ale Uniunii, cu programele 
naționale de reformă din cadrul 
semestrului european și cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european, în special cu cele relevante 
pentru tranziția verde și cea digitală sau 
care sunt generate de aceste tranziții.
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_________________ _________________
21 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

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

22 […] 22 […]

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit.

Amendamentul 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări, în special cele relevante pentru vocația 
industrială națională, pentru tranziția 
verde și cea digitală pentru IMM-uri, 
pentru sectoarele strategice care 
contribuie la autonomia și 
competitivitatea globală a Europei în 
raport cu țările terțe, sau care sunt 
generate de acești factori.

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

Or. en

Amendamentul 120
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții și care sunt 
relevante pentru consolidarea autonomiei 
strategice a UE. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii. De 
asemenea, planurile facilitează investițiile 
în active, tehnologii și infrastructuri 
orientate către viitor, pentru a asigura 
reziliența și competitivitatea pe termen 
lung ale UE.

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

Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice.

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 121
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 
generate de aceste tranziții și care sprijină 
IMM-urile, inclusiv microîntreprinderile. 
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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Amendamentul 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri 
Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
domeniile de politică enumerate la 
articolul 3. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 123
Angelika Niebler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2a. Comisia asistă statele membre la 
elaborarea planurilor lor naționale de 
redresare și reziliență punând la dispoziție 
o listă neexclusivă de proiecte 
transeuropene care urmăresc, în special, 
obiectivele prevăzute în prezentul 
regulament, precum: infrastructura de 
înaltă tehnologie orientată către viitor din 
domeniul tehnologiei comunicațiilor și 
informației, rețelele de energie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, sistemele 
europene de transport și de trafic, 
tehnologia din domeniul îngrijirii 
medicale și sanitare, precum și din 
domeniul aerospațial și al apărării.

Or. en

Amendamentul 124
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile de redresare și reziliență 
nu includ investiții legate de:
(a) producția, prelucrarea, distribuția, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili;
(b) dezafectarea, exploatarea, adaptarea 
sau construirea de centrale nucleare,
(c) eliminarea deșeurilor la gropile de 
gunoi și instalații de incinerare a 
deșeurilor;
(d) infrastructura aeroportuară, cu 
excepția regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 125
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Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile naționale de redresare și 
reziliență adoptate în temeiul articolului 
15 din prezentul regulament sunt în 
concordanță cu obiectivele climatice și de 
mediu ale UE, inclusiv cu Regulamentul 
de instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei) și cu orientările 
referitoare la principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” elaborate 
în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 126
Josianne Cutajar

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 în orice moment după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, până la 
31 august 2024. Un stat membru poate 
transmite un proiect de plan începând cu 
șase luni înainte de transmiterea oficială 
a planului de redresare și reziliență, 
împreună cu proiectul de informații 
bugetare relevante.

Or. en
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Amendamentul 127
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 
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 este 
transmis în mod oficial cel târziu în termen 
de trei luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Statul membru 
poate transmite un proiect de plan începând 
cu data de 15 octombrie 2020.

Or. en

Amendamentul 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 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.

Or. en

Amendamentul 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Propunere de regulament
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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 este 
transmis în mod oficial împreună cu 
programul său național de reformă, 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

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. În acest 
sens, planul de redresare și reziliență ar trebui să fie un act independent, nu o anexă la 
programul național de reformă.

Amendamentul 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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

Or. en

Amendamentul 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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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

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Prin 
urmare, acest fragment este mutat mai jos în cuprinsul textului.

Amendamentul 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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, respectând orientările 
referitoare la principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, elaborate 
în temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica
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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, reziliența 
economică și socială, ecosistemele 
industriale și lanțurile valorice strategice 
ale statului membru în 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 și 
autonomia strategică a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 134
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 de calitate, 
serviciile publice, drepturile sociale 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;

Or. en

Amendamentul 135
Josianne Cutajar
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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, precum și la egalitatea 
de gen;

Or. en

Amendamentul 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, capacitatea de 
inserție profesională a tinerilor și 
reziliența economică și socială a statului 
membru în cauză, atenuează impactul 
general al crizei în sectoarele industriale 
strategice și pentru IMM-uri și contribuie 
la consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 137
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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

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

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește autonomia strategică a 
Uniunii, competitivitatea, tehnologiile 
orientate către viitor, potențialul de 
creștere, în special pentru IMM-uri, 
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;

Or. en

Amendamentul 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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, punând un accent deosebit 
pe IMM-urile și pe microîntreprinderile 
cel mai puternic afectate de criză, și 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței;

Or. en

Amendamentul 139
Pietro Fiocchi

Propunere de regulament
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Articolul 15 – alineatul 3– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă, sprijinul 
pentru IMM-uri, inclusiv pentru 
microîntreprinderi, 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;

Or. en

Amendamentul 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când mecanismul este 
folosit pentru a sprijini o întreprindere 
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 privind 
schimbările climatice și la obiectivele 
climatice și de mediu asociate ale UE, 
inclusiv prin publicarea, de către 
întreprindere, a planurilor de tranziție;

Or. en

Amendamentul 141
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 verde și la 
abordarea provocărilor generate de 
aceasta, precum:
(i) conformitatea cu obiectivul de 
neutralitate climatică al UE și contribuția 
lor la noul obiectiv climatic al Uniunii 
pentru 2030 și la obiectivele naționale 
prevăzute la articolul 4 din Regulamentul 
privind guvernanța uniunii energetice 
[Regulamentul (UE) 2018/1999];
(ii) argumentele care arată că activitățile 
nu vor conduce la blocarea activelor cu o 
intensitate ridicată a carbonului și nu vor 
împiedica implementarea unor alternative 
cu emisii de dioxid de carbon egale cu 
zero;
(iii) relația cu PNEC și cu potențialele 
actualizări ale acestora.

Or. en

Amendamentul 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 
informații privind contribuția acestora la 
atingerea obiectivelor Regulamentului de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea 
europeană a climei) și privind sprijinul 
pentru investiții sustenabile în 
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conformitate cu criteriile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/852 
(Regulamentul privind taxonomia).

Or. en

Amendamentul 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 redresarea industriilor și a 
IMM-urilor din sectoarele naționale 
esențiale și vor aborda noile provocări 
generate de viitoarele tranziții verzi și 
digitale;

Or. en

Amendamentul 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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, în condiții de echitate socială, sau 
la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții;

Or. en

Amendamentul 145
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Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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, care trebuie să fie juste, sau la 
abordarea provocărilor generate de aceste 
tranziții;

Or. en

Justificare

Principiul unei tranziții juste, care nu lasă pe nimeni în urmă, ar trebui să se aplice și în 
cazul tranziției verzi și al celei digitale.

Amendamentul 146
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 sau la 
provocările generate de aceasta;

Or. en

Amendamentul 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer
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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 transformarea 
digitală, punând un accent deosebit pe 
industria UE și sprijinind cercetarea și 
implementarea tehnologiei în domenii 
precum inteligența artificială, 5G și 
datele, sau la provocările generate de 
aceasta, precum, de exemplu, 
perfecționarea și recalificarea 
profesională a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 148
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care 
statele membre vor respecta, în planurile 
lor de redresare și reziliență, principiul de 
„a nu prejudicia în mod semnificativ”;

Or. en

Amendamentul 149
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri eficace pentru a asigura 
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vizibilitatea finanțării din partea Uniunii 
și transparența beneficiarilor; instituirea 
unui sistem digital de monitorizare pentru 
fondurile Uniunii ce urmează să fie 
introduse de Comisia Europeană;

Or. en

Amendamentul 150
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care 
planul consolidează strategiile-cheie, și 
anume în ceea ce privește proiectele 
importante de interes european comun, 
strategia pentru IMM-urile europene, 
economia circulară, cercetarea și 
inovarea în domeniul tehnologiilor-cheie, 
un sector al sănătății modern, apărarea și 
migrația;

Or. en

Amendamentul 151
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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-cheie, și 
anume în ceea ce privește proiectele 
importante de interes european comun, 
strategia pentru IMM-urile europene, 
economia circulară, cercetarea și 
inovarea în domeniul tehnologiilor-cheie, 
un sector al sănătății modern, apărarea, 
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spațiul aerian, conectivitatea în siguranță 
și migrația;

Or. en

Amendamentul 152
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care 
planul este interconectat și coerent cu 
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;

Or. en

Amendamentul 153
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) 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
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Amendamentul 154
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o demonstrație a faptului că 
investițiile realizate în temeiul planului 
vor viza viitorul ciclu economic și se vor 
axa pe activitățile, tehnologiile și 
industriile cele mai relevante pentru 
abordarea provocărilor viitoare;

Or. en

Amendamentul 155
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) o explicație a modului în care 
statul membru respectă valorile Uniunii 
prevăzute la articolul 2 din TUE;

Or. en

Amendamentul 156
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cd) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în 
plan vor contribui la o tranziție digitală 
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deschisă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii, inclusiv la promovarea 
egalității de gen, a accesibilității digitale, 
a soluțiilor de software și hardware cu 
sursă deschisă și a protecției datelor cu 
caracter personal;

Or. en

Amendamentul 157
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 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 de până la 31 decembrie 2024, 
precum și a investițiilor pe perioada de 
până la 31 decembrie 2027;

Or. en

Amendamentul 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 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 
forței de muncă;
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Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să prezinte doar costul total al planurilor de redresare și 
reziliență, ci costul tuturor reformelor și investițiilor vizate, în vederea unei mai bune 
evaluări.

Amendamentul 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 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 va 
afecta economia, drepturile sociale și 
ocuparea de calitate a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 planului de 
redresare și reziliență și a consecvenței 
acestuia cu provocările și prioritățile 
relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european;
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Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Prin 
urmare, acest fragment a fost mutat mai jos în cuprinsul textului.

Amendamentul 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 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. Statele membre asigură, de 
asemenea, participarea structurală și 
continuă a partenerilor sociali, a 
universităților, a centrelor de cercetare și 
a organizațiilor societății civile la 
pregătirea și punerea în aplicare a 
propunerilor.

Or. en

Amendamentul 162
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Înainte de adoptarea planurilor de 
redresare și reziliență, statele membre 
desfășoară consultări cu părțile 
interesate, inclusiv cu partenerii 
economici și sociali, cu reprezentanții 
societății civile, cu experți, instituții de 
cercetare, angajatori, sindicate și 
organizații comunitare, în conformitate 
cu articolul 6 din Regulamentul (UE) 
[noul RDC]. Planul de redresare și 
reziliență trebuie aprobat de parlamentul 
național competent.

Or. en

Amendamentul 163
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. 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 164
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul



AM\1212267RO.docx 89/146 PE657.162v01-00

RO

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 
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 planul național 
privind energia și clima și în programul 
național de reformă al statului membru în 
cauză, informațiile analitice privind statul 
membru în cauză disponibile în contextul 
semestrului european și, dacă sunt 
relevante, informațiile referitoare la 
sprijinul tehnic primit prin intermediul 
Instrumentului de sprijin tehnic.

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit.

Amendamentul 165
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 
către neutralitatea climatică până în 2050 
și la tranziția digitală deschisă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii și, în 
acest scop, ține seama de următoarele 
criterii:

Or. en
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Amendamentul 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 și 
la cea digitală care trebuie să fie juste și, 
în acest scop, ține seama de următoarele 
criterii:

Or. en

Justificare

Principiul unei tranziții juste, care nu lasă pe nimeni în urmă, ar trebui să se aplice și în 
cazul tranziției verzi și al celei digitale.

Amendamentul 167
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 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,

Or. en

Amendamentul 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè



AM\1212267RO.docx 91/146 PE657.162v01-00

RO

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

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Prin 
urmare, acest fragment este mutat mai jos în cuprinsul textului.

Amendamentul 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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 170
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Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 tranziția verde 
către neutralitatea climatică, în special:

(i) dacă planul contribuie la obiectivele 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima, la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, inclusiv conform 
actualizărilor ulterioare, și la obiectivele 
prevăzute în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 [Legea 
europeană a climei] și
(ii) dacă măsurile prevăzute în plan nu 
vor conduce la blocarea activelor cu o 
intensitate ridicată a carbonului și nu vor 
împiedica implementarea unor alternative 
cu emisii de dioxid de carbon egale cu 
zero;

Or. en

Amendamentul 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, 
inclusiv informații privind contribuția 
acestora la atingerea obiectivelor 
Regulamentului de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice și 
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de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 (Legea europeană a climei) și 
privind sprijinul pentru investiții 
sustenabile în conformitate cu criteriile 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/852 
(Regulamentul privind taxonomia);

Or. en

Amendamentul 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 redresarea 
industriilor și a IMM-urilor din sectoarele 
naționale esențiale și care să abordeze 
noile provocări generate de tranziția verde 
și de cea digitală care vor avea loc în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 tranziția verde 
și la cea digitală în condiții de echitate 
socială sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții;

Or. en
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Amendamentul 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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 tranziția verde 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Comisia Europeană ar trebui să 
elaboreze o sinteză a evaluării, în care să 
evidențieze dacă activitățile din plan 
respectă principiul de „a nu aduce un 
prejudiciu semnificativ” obiectivelor de 
mediu prevăzute în Regulamentul (UE) 
2020/852 (Regulamentul privind 
taxonomia) și o evaluare justificată a 
măsurii în care planul este în 
concordanță cu obiectivele climatice și de 
mediu ale UE;

Or. en

Amendamentul 176
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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

(ba) dacă planul va viza viitorul ciclu 
economic și se va axa pe activitățile, 
tehnologiile și industriile cele mai 
relevante pentru abordarea provocărilor 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 178
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – 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”;

Or. en
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Amendamentul 179
Pietro Fiocchi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul prevede sprijinirea 
IMM-urilor și a microîntreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 180
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 deschisă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii sau la abordarea provocărilor 
generate de aceasta, precum promovarea 
inegalității digitale și abordarea 
problemelor cu care se confruntă cetățenii 
cu accesibilitate digitală insuficientă și 
competențe digitale reduse; și dacă la 
baza tranziției digitale stau generarea de 
energie electrică din surse regenerabile și 
măsuri privind eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d
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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;

Or. en

Amendamentul 182
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego
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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 servicii publice, la drepturi 
sociale 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;

Or. en

Amendamentul 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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 rezonabilă și 
plauzibilă;

Or. en

Amendamentul 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f
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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, care să fie, de asemenea, în 
concordanță cu recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau cu alte documente 
relevante adoptate în mod oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european și 
care sunt capabile să mobilizeze, de 
asemenea, investițiile private;

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Prin 
urmare, acest fragment a fost mutat mai jos în cuprinsul textului.

Amendamentul 186
András Gyürk, Edina Tóth

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) dacă planul de redresare și 
reziliență contribuie la dezvoltarea 
infrastructurii-cheie, în special în statele 
membre în care PIB-ul pe cap de locuitor 
este mai mic decât media UE, iar nivelul 
datoriei publice este sustenabil.

Or. en

Justificare

Explicație: 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.
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Amendamentul 187
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – 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;

Or. en

Amendamentul 188
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă statul membru respectă 
valorile Uniunii prevăzute la articolul 2 
din TUE [statul de drept].

Or. en

Amendamentul 189
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 

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 adoptă pe baza 
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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.

evaluării planului de redresare și 
reziliență și a comunicării cu statul 
membru în cauză, inclusiv cu eventuale 
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 190
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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 evaluare, în 
termen de două luni de la transmiterea 
oficială a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Evaluarea 
planurilor de redresare și reziliență se 
aprobă de către Consiliu, cu majoritate 
calificată, pe baza unei propuneri a 
Comisiei, printr-un act delegat. 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 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè



PE657.162v01-00 102/146 AM\1212267RO.docx

RO

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. În cazul în care Comisia 
evaluează pozitiv sau parțial 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

Justificare

Prezentul amendament vizează accelerarea procesului de aprobare a planului de redresare și 
reziliență și este corelat cu cele care introduc posibilitatea unei aprobări parțiale a planului 
de redresare și reziliență.

Amendamentul 192
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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, 

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, 
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precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

precum și contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 193
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care unul sau mai 
multe state membre consideră că există 
abateri grave de la îndeplinirea în mod 
satisfăcător a obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante, ele pot solicita 
președintelui Consiliului European să 
supună chestiunea atenției următorului 
Consiliu European. În cazul în care 
chestiunea este supusă atenției 
Consiliului European, nu se va adopta 
nicio decizie a Comisiei privind 
îndeplinirea în mod satisfăcător a 
obiectivelor de etapă și a țintelor relevante 
și privind aprobarea plăților până când 
următorul Consiliu European nu va 
discuta chestiunea în mod exhaustiv. Ca 
regulă generală, acest proces nu durează 
mai mult de trei luni de la solicitarea de 
către Comisie a avizului Comitetului 
economic și financiar. Acest proces va fi 
în conformitate cu articolul 17 din TUE și 
cu articolul 317 din TFUE.

Or. en

Amendamentul 194
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c
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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 criteriile stabilite la articolul 16 
alineatul (3), statului membru în cauză nu i 
se alocă nicio contribuție financiară și se 
aplică dispozițiile de la alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 oricare dintre criteriile 
stabilite la articolul 16 alineatul (3), 
statului membru în cauză nu i se alocă 
nicio contribuție financiară.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este corelat cu cele care introduc posibilitatea unei aprobări parțiale 
a planului de redresare și reziliență.

Amendamentul 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 
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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).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament introduce posibilitatea unei aprobări parțiale a planului de redresare 
și reziliență.

Amendamentul 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 estimate ale planului de redresare 
și reziliență;

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să prezinte doar costul total al planurilor de redresare și 
reziliență, ci costul tuturor reformelor și investițiilor vizate, în vederea unei mai bune 
evaluări

Amendamentul 198
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 5. În cazul în care Comisia evaluează 
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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.

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 poate 
folosi, de asemenea, instrumentul de 
asistență tehnică.

Or. en

Amendamentul 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează accelerarea procesului de aprobare a planului de redresare și 
reziliență.

Amendamentul 200
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 

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

Or. en

Amendamentul 201
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 două luni de la transmiterea 
oficială a cererii.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează accelerarea procesului de aprobare a planului de redresare și 
reziliență.
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Amendamentul 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează accelerarea procesului de aprobare a planului de redresare și 
reziliență.

Amendamentul 204
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).
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Or. en

Amendamentul 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 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 o dată la patru luni. 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

Justificare

Amendamentul vizează accelerarea cheltuirii de către statele membre.

Amendamentul 206
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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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 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 
beneficia de asistență furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 207
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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 

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 
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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.

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 208
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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 209
Marian-Jean Marinescu

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.

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 în cauză 
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 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

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). În acest scop, 
rapoartele anuale elaborate de statele 
membre în cauză se utilizează ca 
instrument pentru raportarea privind 
progresele înregistrate în direcția finalizării 
planurilor de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 211
Josianne Cutajar
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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 o dată 
la șase luni, 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 
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 212
Angelika Niebler

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. Mai mult, 
Comisia asigură transparența deplină 
prin intermediul unei platforme digitale 
ușor accesibile, în care se pot efectua 
căutări, care menționează toți beneficiarii 
finanțării generate de planurile naționale 
de redresare și reziliență. Statul membru 
în cauză poate solicita Comisiei să 
mascheze informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în 
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pericol interesele sale publice.

Or. en

Amendamentul 213
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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 214
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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.
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Or. en

Amendamentul 215
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Monitorizarea punerii în aplicare 
a mecanismului este un proces favorabil 
incluziunii și participativ. Se instituie un 
organism de punere în aplicare a planului 
de redresare și reziliență, care să permită 
părților interesate din cadrul societății 
civile să ofere feedback tehnic și să 
partajeze bune practici pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute la articolul 4 și în 
conformitate cu dispozițiile de la articolul 
15.

Or. en

Amendamentul 216
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) procentul de fonduri care sprijină 
în mod direct acțiunile climatice, în 
conformitate cu obiectivele Pactului verde 
european și ale Acordului de la Paris, 
inclusiv o estimare a reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră realizate, ca 
urmare a punerii în aplicare a planurilor 
de redresare și reziliență;

Or. en
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Amendamentul 217
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă și în ce măsură mecanismul 
de redresare și reziliență a contribuit la 
creșterea eficienței energetice și a 
procentului de energie din surse 
regenerabile.

Or. en

Amendamentul 218
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027. Ca urmare a volumului 
extrem de ridicat de venituri alocate 
extern, nu numai Comisia, ci și 
Parlamentul European efectuează un 
control ex-post al eficacității, eficienței și 
impactului sprijinului financiar în cadrul 
mecanismului de redresare și reziliență. 
Prin urmare, mecanismul de redresare și 
reziliență face parte din raportul obișnuit 
de descărcare de gestiune al Comisiei.
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Or. en

Amendamentul 219
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 220
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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. inclusiv o 
evaluare a contribuției la obiectivele 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima, la tranziția către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, inclusiv conform 
actualizărilor ulterioare, și la obiectivele 
prevăzute în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1999 [Legea 
europeană a climei], precum și o evaluare 
a gradului în care măsurile privind 
tranziția digitală sunt sustenabile din 
punctul de vedere al mediului și 
contribuie la o mai bună egalitate 
digitală, la accesibilitate digitală, la 
crearea unor soluții software și hardware 
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cu sursă deschisă și asigură protecția 
datelor cu caracter personal, dar și a 
gradului în care mecanismul a contribuit 
la o creștere echilibrată din punctul de 
vedere al genului în Uniune.

Or. en

Amendamentul 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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, afișând 
emblema Uniunii împreună cu referirea 
la „Mecanismul de redresare și 
reziliență”, sprijinind acțiunile, atât 
offline, cât și online, și furnizând 
informații coerente, concrete și 
proporționale adresate unor grupuri-țintă 
diverse, inclusiv mass-mediei și publicului 
larg.

Or. en

Amendamentul 222
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură 

1. Destinatarii finanțării din partea 
Uniunii recunosc originea și asigură în 
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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.

mod constant vizibilitatea finanțării din 
partea Uniunii timp de cel puțin cinci ani, 
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.

Or. en

Amendamentul 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 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.

Or. en

Amendamentul 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare într-o manieră 
accesibilă, astfel încât să sensibilizeze 



PE657.162v01-00 120/146 AM\1212267RO.docx

RO

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.

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 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea au legătură cu obiectivele 
prevăzute la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 verde și la cea digitală care 
trebuie să fie juste și, în acest scop, ține 
seama de următoarele criterii:

Or. en

Justificare

Principiul unei tranziții juste, care nu lasă pe nimeni în urmă, ar trebui să se aplice și în 
cazul tranziției verzi și al celei digitale.

Amendamentul 226
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Or. en

Amendamentul 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Prin 
urmare, acest fragment este mutat mai jos în cuprinsul textului.

Amendamentul 228
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 1 – litera b
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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 verde 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceasta; în special, dacă planul contribuie 
la obiectivele prevăzute în planurile 
naționale privind energia și clima, la 
tranziția către o economie neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
inclusiv conform actualizărilor ulterioare, 
și la obiectivele prevăzute în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2018/1999 [Legea 
europeană a climei] și dacă măsurile 
prevăzute în plan nu vor conduce la 
blocarea activelor cu o intensitate ridicată 
a carbonului și nu vor împiedica 
implementarea unor alternative cu emisii 
de dioxid de carbon egale cu zero;

Or. en

Amendamentul 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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 verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, 
inclusiv informații privind contribuția 
acestora la atingerea obiectivelor 
Regulamentului de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice și 
de modificare a Regulamentului (UE) 
2018/1999 (Legea europeană a climei) și 
privind sprijinul pentru investiții 
sustenabile în conformitate cu criteriile 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/852 
(Regulamentul privind taxonomia).

Or. en
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Amendamentul 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 verde 
și la cea digitală care trebuie să fie juste 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții;

Or. en

Justificare

Principiul unei tranziții juste, care nu lasă pe nimeni în urmă, ar trebui să se aplice și în 
cazul tranziției verzi și al celei digitale.

Amendamentul 231
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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”;

Or. en

Amendamentul 232
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera bb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția 
digitală deschisă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii sau la abordarea provocărilor 
generate de aceasta;

Or. en

Amendamentul 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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;

Or. en

Amendamentul 234
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 
în condițiile unei reprezentări echilibrate 
a genurilor, 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;

Or. en

Amendamentul 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente, care să fie, de asemenea, în 
concordanță cu recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză sau cu alte documente 
relevante adoptate în mod oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european și 
care să fie capabile să mobilizeze, de 
asemenea, investițiile private;

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Prin 
urmare, acest fragment a fost mutat mai jos în anexă.

Amendamentul 236
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Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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;

Or. en

Amendamentul 237
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă statul membru respectă 
valorile Uniunii prevăzute la articolul 2 
din TUE [statul de drept].

Or. en

Amendamentul 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ține cont în special de criteriile 
prevăzute la primul paragraf literele (b) și 
(d).

Or. en
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Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală).

Amendamentul 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 3 – punctul 2.1

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.

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare
- 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
și
- se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere al 
economiei statelor membre în cauză
și
- se preconizează că provocările aferente 
vor fi rezolvate sau abordate în mod 
satisfăcător după finalizarea reformelor și 
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investițiilor propuse
și
- planul de redresare și reziliență 
reprezintă un răspuns cuprinzător și 
adecvat la situația economică și socială 
din statul membru în cauză.
Clasificare
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.
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.
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.

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit.

Amendamentul 240
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Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă – 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 recomandările relevante 
specifice țării respective sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european 
adresate statului membru în cauză

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Cu atât mai 
puțin, aspectele sale bugetare.

Amendamentul 241
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere al 
economiei statelor membre în cauză

– se consideră că abordarea acestor 
provocări are un efect semnificativ asupra 
stimulării potențialului de creștere al 
economiei statelor membre în cauză și a 
tranziției verzi către neutralitatea 
climatică înainte de 2050

Or. en
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Amendamentul 242
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă – paragraful 4 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

și
statul membru respectă valorile Uniunii 
prevăzute la articolul 2 din TUE [statul de 
drept].

Or. en

Amendamentul 243
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă – paragraful 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 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, în conformitate cu 
valorile Uniunii prevăzute la articolul 2 
din TUE.

Or. en

Amendamentul 244
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă – paragraful 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 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, în conformitate cu 
valorile Uniunii prevăzute la articolul 2 
din TUE.

Or. en

Amendamentul 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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 verde 
și la cea digitală care trebuie să fie juste 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții.

Or. en

Justificare

Principiul unei tranziții juste, care nu lasă pe nimeni în urmă, ar trebui să se aplice și în 
cazul tranziției verzi și al celei digitale.

Amendamentul 246
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE
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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 verde 
către o economie neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon și la 
abordarea provocărilor generate de 
aceasta.

Or. en

Amendamentul 247
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – partea introductivă – 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 neutre din punctul de vedere 
al 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 înainte de 
2050 și la atingerea unor obiective mai 
ambițioase ale Uniunii pentru 2030. 
Investițiile ar trebui să conducă la 
reduceri măsurabile ale emisiilor de gaze 
cu efect de seră, la o utilizare crescută a 
surselor regenerabile de energie și la 
îmbunătățirea eficienței energetice a 
sistemelor

Or. en
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Amendamentul 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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

Or. en

Amendamentul 249
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- și
activitățile prevăzute în plan respectă 
principiul de „a nu aduce un prejudiciu 
semnificativ” și cerințele privind 
„garanțiile minime”

Or. en

Amendamentul 250
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.2 – partea introductivă – paragraful 1 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

și
activitățile contribuie la obiectivele 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima

Or. en

Amendamentul 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau și

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să abordeze întotdeauna atât tranziția verde, cât și 
pe cea digitală.

Amendamentul 252
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la 

eliminat



AM\1212267RO.docx 135/146 PE657.162v01-00

RO

transformarea digitală a sectorului 
economic sau a celui social

Or. en

Amendamentul 253
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau și

Or. en

Amendamentul 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să abordeze întotdeauna atât tranziția verde, cât și 
pe cea digitală.

Amendamentul 255
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Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 256
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 257
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.a Planul conține măsuri care 
contribuie în mod eficace la tranziția 
digitală sau la abordarea provocărilor 



AM\1212267RO.docx 137/146 PE657.162v01-00

RO

generate de aceasta. Măsurile privind 
tranziția digitală sunt sustenabile din 
punctul de vedere al mediului, contribuie 
la o mai bună egalitate digitală, la 
accesibilitate digitală, la crearea unor 
soluții software și hardware cu sursă 
deschisă și asigură protecția datelor cu 
caracter personal.
Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Sfera de aplicare
se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor prevăzute în plan va contribui 
în mod semnificativ la transformarea 
digitală deschisă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a sectoarelor economice sau 
sociale, prin promovarea soluțiilor de 
software și hardware cu sursă deschisă și 
prin asigurarea protecției datelor cu 
caracter personal, aceste măsuri fiind 
susținute prin extinderea generării de 
energie din surse regenerabile și a 
măsurilor de eficiență energetică;
și -
se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va contribui în 
mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din tranziția 
digitală deschisă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii
și -
se preconizează că punerea în aplicare a 
măsurilor avute în vedere va avea un 
impact de durată.
Clasificare
A - În mare măsură
B - Într-o măsură moderată
C - În mică măsură

Or. en
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Amendamentul 258
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va genera venituri 
viitoare, astfel încât generațiile viitoare să 
aibă capacitatea de a rambursa 
împrumuturile create prin instrumentul 
„Next Generation EU”, va contribui în 
mod eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă, la 
autonomia strategică a UE prin reducerea 
dependențelor față de țări terțe în domenii 
strategice, la autonomia digitală, la 
competitivitatea pe termen lung 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.

Or. en

Amendamentul 259
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, 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 
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totodată condiții de concurență echitabile 
pe piața unică și autonomia strategică a 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 260
Pietro Fiocchi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.4 Se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui în mod 
eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă, la 
sprijinirea IMM-urilor, inclusiv a 
microîntreprinderilor, 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.

Or. en

Amendamentul 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– 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, în 
special la nivelul IMM-urilor și al 
întreprinderilor nou-înființate 



PE657.162v01-00 140/146 AM\1212267RO.docx

RO

al măsurilor respective asupra climei și a 
mediului

promițătoare, consolidarea ecosistemelor 
industriale și a lanțurilor valorice 
strategice și atenuând efectele negative ale 
crizei și evitând, în același timp, un impact 
negativ al măsurilor respective asupra 
climei și a mediului

Or. en

Amendamentul 262
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

– planul de redresare și reziliență 
conține măsuri care vizează abordarea 
deficiențelor economiilor statelor membre 
și stimularea potențialului de creștere al 
economiei statului membru în cauză în 
condiții echilibrate din punctul de vedere 
al genului, 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

Or. en

Amendamentul 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

— planul de redresare și reziliență 
vizează reducerea vulnerabilității la șocuri 

— planul de redresare și reziliență 
vizează reducerea vulnerabilității la șocuri 
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a economiei statului membru a economiei statului membru și contribuția 
la asigurarea autonomiei strategice a 
Uniunii

Or. en

Amendamentul 264
François-Xavier Bellamy
în numele Grupului PPE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.4 – partea introductivă – paragraful 2 a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

și 
- planul de redresare și reziliență 
consolidează strategiile-cheie, cercetarea 
și inovarea în ceea ce privește tehnologiile 
esențiale orientate către viitor, vizează 
viitorul ciclu economic și se axează pe 
activitățile, tehnologiile și industriile cele 
mai relevante pentru abordarea 
provocărilor viitoare; 

Or. en

Amendamentul 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

— planul de redresare și reziliență 
vizează creșterea capacității structurilor 
economice și/sau sociale ale statului 
membru de a se adapta și de a face față 
șocurilor

— planul de redresare și reziliență 
vizează creșterea capacității structurilor 
economice și/sau sociale ale statului 
membru de a se adapta și de a face față 
șocurilor și contribuția la asigurarea 
autonomiei strategice a Uniunii
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Or. en

Amendamentul 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6. Planul de redresare și reziliență 
conține măsuri de punere în aplicare a 
proiectelor de reformă și de investiții 
publice care reprezintă acțiuni coerente.

2.6. 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 cu alte documente relevante 
adoptate în mod oficial de Comisie în 
cadrul semestrului european și care sunt 
capabile să mobilizeze, de asemenea, 
investițiile private.

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Prin 
urmare, acest fragment a fost mutat mai jos în anexă.

Amendamentul 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.6 – partea introductivă – paragraful 1 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— planul de redresare și de reziliență 
include măsuri ale căror efecte se 

— planul de redresare și de reziliență 
include măsuri ale căror efecte se 
potențează reciproc, care abordează în 
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potențează reciproc. mod coerent provocările identificate în 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări adresate statului membru în cauză 
sau în alte documente relevante adoptate 
în mod oficial de Comisie în cadrul 
semestrului european și care sunt 
capabile să mobilizeze, de asemenea, 
investițiile private.

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit. Prin 
urmare, acest fragment a fost mutat mai jos în anexă.

Amendamentul 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 1 – 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 nu depășește valoarea costurilor 
estimate ale reformelor și investițiilor care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 
16 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este corelat cu cele care introduc posibilitatea unei aprobări parțiale 
a planului de redresare și reziliență.

Amendamentul 269
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Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – partea introductivă – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— o notă de A pentru criteriile 2.1 și 
2.2,

— o notă de A pentru criteriile 2.1, 2.2 
și 2.7,

Or. en

Amendamentul 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – partea introductivă – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— o notă de A pentru criteriile 2.1 și 
2.2,

— o notă de A pentru criteriile 2.2 și 
2.3,

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit.

Amendamentul 271
Ville Niinistö
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – a doua teză – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— o notă care nu este A pentru 
criteriile 2.1 și 2.2,

— o notă care nu este A pentru 
criteriile 2.1, 2.2 și 2.7,
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Or. en

Amendamentul 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – a doua teză – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— o notă care nu este A pentru 
criteriile 2.1 și 2.2,

— o notă care nu este A pentru 
criteriile 2.2 și 2.3,

Or. en

Justificare

Planul de redresare și reziliență ar trebui să vizeze, în principal, redresarea, reziliența, 
creșterea, locurile de muncă și tranziția dublă (verde și digitală). Concordanța cu semestrul 
european este utilă, dar nu ar trebui să fie primul criteriu care trebuie îndeplinit.

Amendamentul 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – teza 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul de redresare și reziliență 
îndeplinește parțial criteriile de evaluare:
dacă notele finale pentru criteriile 2.1-2.7 
includ:
- o notă de A și o notă de B pentru 
criteriile 2.2 sau 2.3;
și în cazul celorlalte criterii:
- majoritar note de B comparativ cu A și 
niciun C;

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament introduce posibilitatea unei aprobări parțiale a planului de redresare 
și reziliență.


