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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea de instituire a unui Mecanism de redresare și de reziliență, cu 
scopul de a oferi sprijin financiar pe scară largă pentru ca economiile statelor membre să devină 
mai reziliente și mai bine pregătite pentru viitor.

Raportorul dorește să sublinieze importanța sectorului transporturilor în timpul pandemiei de 
COVID-19. Această criză a demonstrat cât de importantă este buna funcționare a transportului 
de mărfuri pentru securitatea aprovizionării și faptul că transportul public pentru lucrătorii din 
sectoarele critice este esențial în atenuarea crizei. Prin urmare, creșterea rezilienței sistemului 
european de transport este un aspect de importanță strategică. În plus, raportorul reamintește că 
sectoarele transporturilor și turismului au fost printre cele mai grav afectate de pandemia de 
COVID-19 și necesită, prin urmare, o atenție deosebită la nivel european, precum și în planurile 
naționale de redresare și reziliență.

Redresarea rapidă a economiei europene necesită investiții în proiecte mature, cu un potențial 
ridicat de susținere a creșterii economice și a creării de locuri de muncă: nevoile identificate, 
întârzierile în materie de investiții și rezerva existentă de proiecte mature care vor dezvolta 
infrastructura de transport oferă oportunități semnificative în acest sens.

Având în vedere că acest sector produce peste 25 % din emisiile europene de CO2, iar reducerile 
acestora sunt limitate până în prezent, ar trebui să se acorde prioritate investițiilor ce vizează 
decarbonizarea transporturilor, în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări din 
cadrul semestrului european, precum și cu planurile naționale de redresare și reziliență. 

Uniunea Europeană rămâne un lider mondial în sectorul transporturilor. Din totalul sectoarelor 
exportatoare ale UE, cel al transporturilor are una dintre cele mai ridicate cote sub aspectul 
valorii exporturilor, cuprinzând produse și servicii aeronautice, feroviare sau auto. Dar în 
prezent poziția de lider este pusă sub semnul întrebării și trebuie apărată, inclusiv prin adoptarea 
tehnologiilor ecologice, transformarea digitală și un angajament mai profund față de inovare. 

Raportorul este ferm convins că sunt necesare investiții ambițioase în sectorul transporturilor 
pentru a finaliza tronsoanele-cheie și nodurile rețelei centrale TEN-T și, dacă este necesar, 
pentru a completa finanțarea națională sau finanțarea prin Mecanismul pentru interconectarea 
Europei și/sau fondurile politicii regionale. Sprijinul ar trebui să asigure finalizarea la timp a 
tronsoanelor identificate în planurile de lucru privind coridoarele TEN-T și să acorde prioritate 
lucrărilor care pot fi realizate în perioada 2021-2023. 

Introducerea vehiculelor și a navelor cu emisii scăzute și cu emisii zero ar trebui să fie o altă 
prioritate. Aceste investiții ar trebui să includă infrastructura de reîncărcare/realimentare 
necesară, acolo unde persistă deficiențe, în special pentru călătoriile pe distanțe mari, porturi și 
în zonele mai puțin populate. De asemenea, ar trebui să integreze dezvoltarea unei mobilități 
urbane durabile, inclusiv flotele și nevoile de transport multimodal. În plus, este important să 
se introducă sisteme inteligente de gestionare a traficului și soluții bazate pe conceptul 
„mobilității ca serviciu”, în timp ce implementarea spațiului european comun al datelor 
referitoare la mobilitate - un element semnificativ al strategiei europene privind datele - ar trebui 
să se reflecte și în prioritățile Mecanismului de redresare și reziliență.

Raportorul atrage atenția că, având în vedere perioada scurtă de timp și accentul pus pe 
pachetele financiare naționale în implementarea mecanismului de redresare și reziliență, există 
riscul unor distorsiuni în punerea în aplicare a acestuia și în repartizarea fondurilor pentru a 



PE653.990v02-00 4/49 AD\1217462RO.docx

RO

respecta termenele scurte. Raportorul consideră că o astfel de abordare ar fi contrară scopului 
inițial al mecanismului și ar trebui evitată.

Raportorul subliniază că Mecanismul de redresare și reziliență nu ar trebui să ducă la creșterea 
riscului de distorsionare a condițiilor de concurență echitabile de pe piața unică. O astfel de 
distorsiune ar spori divergențele economice din Uniune și ar agrava problemele de creștere pe 
termen lung ale Europei. Statele membre vor trebui să ia în considerare articolul 107 din TFUE, 
precum și cadrul privind ajutoarele de stat și restricțiile acestuia, în pregătirea și punerea în 
aplicare a planurilor de redresare și reziliență, precum și în propunerile de reforme și investiții. 
Buna funcționare a pieței unice și normele acesteia în materie de concurență și ajutoare de stat 
sunt în avantajul întreprinderilor și al consumatorilor europeni și sunt necesare pentru a evita 
distorsiunile nejustificate ale concurenței. Prin urmare, Comisia trebuie să își îndeplinească în 
continuare rolul ce îi revine în temeiul tratatelor UE pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile pe piața unică a UE.

Indicele de șomaj, care este o componentă a capacității socioeconomice a unui anumit stat 
membru, este influențat de evoluția migrației forței de muncă a respectivului stat membru în 
interiorul UE. Creșterea emigrației dintr-un stat membru îi afectează nu numai PIB-ul, ci 
determină și scăderea ratei șomajului - un element fundamental al cheii de repartizare. Deși 
exactă din punct de vedere statistic, o asemenea scădere a șomajului s-ar putea să nu reflecte 
adevărata situație socioeconomică a respectivului stat membru. Prin urmare, pentru a realiza 
principala ambiție a unei implementări echilibrate a Mecanismului de redresare și reziliență în 
conformitate cu obiectivele acestuia, rata șomajului propusă ar trebui corectată în funcție de 
fluxurile migratorii aferente atribuite fiecărui stat membru.

Raportorul recunoaște că includerea fluxurilor migratorii în cheia de repartizare poate fi o 
provocare, având în vedere nevoia urgentă de activare a mecanismului de redresare și de 
reziliență și necesitatea unei analize atente a modului în care se poate opera o corecție atât de 
importantă. În cazul în care nu este posibil din motive politice să se ajungă la un acord asupra 
includerii acestui element în prezenta propunere, raportorul consideră că acest aspect 
suplimentar al cheii de repartizare este o componentă esențială care ar trebui integrată cu ocazia 
următoarei revizuiri sau prelungiri a Mecanismului de redresare și reziliență.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
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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.

următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor statelor membre, în special în 
sectoarele economice care au fost afectate 
cel mai mult de criză, cum ar fi 
transporturile și turismul. 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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor și că serviciile 
publice și grupurile cele mai 
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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.

marginalizate ale societății suferă cel mai 
mult în urma acestei reduceri. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung, evitând în același 
timp greșelile trecutului care au produs 
prejudicii sociale și de mediu. Investițiile 
în tehnologiile și inovațiile digitale și verzi, 
în mobilitatea durabilă și infrastructura 
de transport, inclusiv în infrastructurile 
pentru combustibilii alternativi durabili, 
în capacitățile și procesele menite să 
faciliteze tranziția către o energie curată și 
să sporească 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.

Amendamentul 3

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 

(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, în 
special a sectoarelor care au înregistrat 
pierderi semnificative, cum ar fi 
transporturile și turismul, și pentru a 
crește reziliența acesteia, accelerând 
punerea în aplicare a reformelor și a 
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utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

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. Pentru a valorifica în cea mai 
mare măsură Mecanismul de redresare și 
reziliență și pentru a îndeplini la 
maximum obiectivele acestuia, 
stimulentele ar trebui să fie concepute 
într-un mod care să încurajeze punerea 
deplină în aplicare a planului de 
redresare și reziliență. Prin urmare, plata 
finanțării ar trebui să fie proporțională cu 
nivelul de finalizare a planului de 
redresare și reziliență și ar trebui să fie 
efectuată numai după ce Comisia a 
verificat îndeplinirea obiectivelor de etapă 
relevante.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, 
mecanismul instituit de prezentul 
regulament va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și durabilitatea mediului și la atingerea 
țintei globale de alocare a 30 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. 
Mecanismul va accelera transformarea 
structurală a economiei într-un sistem 
mai nepoluant, rezilient și neutru din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon. 
În acest sens, planurile naționale ar 
trebui să stabilească ca obiectiv și să pună 
în aplicare o redresare inovatoare și 
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sustenabilă: de exemplu, în sectorul 
transporturilor, ar trebui să stabilească 
obiectivul „de a face Europa un pionier în 
domeniul mobilității prin dezvoltarea 
unor sisteme autonome inteligente”. 
Mecanismul ar trebui să sprijine cu 
precădere cercetarea, inovarea și soluțiile 
circulare (de exemplu, combustibili noi, 
vehicule partajate etc.) și modurile de 
transport cele mai favorabile mediului (de 
exemplu, calea ferată și căile navigabile), 
care trebuie să fie modernizate rapid, 
pentru a se îmbunătăți în continuare 
performanța lor energetică (prin 
utilizarea de ambarcațiuni cu propulsie 
electrică, hidrogen, combustibili 
alternativi), precum și accesibilitatea lor, 
în special în regiunile cele mai 
îndepărtate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Având în vedere că sectorul 
transporturilor produce peste 25 % din 
emisiile de CO2 ale Uniunii, ar trebui să 
se acorde prioritate investițiilor ce sprijină 
decarbonizarea transporturilor, în 
conformitate cu recomandările specifice 
fiecărei țări din cadrul semestrului 
european, precum și cu planurile 
naționale de redresare și reziliență.

Amendamentul 6

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 

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, protejând 
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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.

în același timp mediul. 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, 
punând un accent deosebit pe sectoarele 
care au fost afectate într-o măsură mai 
mare, cum ar fi turismul și transporturile, 
și la sprijinirea tranziției către o economie 
circulară digitală și neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon, cu scopul de 
a realiza o Europă neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon până în 
2050, ținând seama de disparitățile 
existente în dezvoltarea economică a 
regiunilor individuale și a statelor 
membre, restabilind astfel potențialul de 
creștere și competitivitatea pe termen lung 
a economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă, 
recalificarea și perfecționarea lucrătorilor 
și promovând creșterea durabilă, precum și 
transformarea structurală a economiei și 
o reindustrializare durabilă și inovatoare, 
contribuind în același timp la realizarea 
egalității de gen.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Având în vedere nevoia puternică 
de inovare în sectorul transporturilor 
pentru tranziția ecologică și 
transformarea digitală, acest sector ar 
trebui să constituie o prioritate, în special 
proiectele pentru dezvoltarea mobilității 
cu emisii zero și a vehiculelor și a 
infrastructurii necesare, evoluția 
combustibililor alternativi durabili și 
dezvoltarea și introducerea unei 
infrastructuri transfrontaliere durabile 
pentru electromobilitate, precum și 
tranziția către un hidrogen verde, sisteme 
inteligente de gestionare a traficului și 
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conducerea autonomă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Mecanismul ar trebui să 
contribuie la finalizarea tronsoanelor-
cheie și a nodurilor rețelelor TEN-T 
centrale sau globale și, dacă este necesar, 
ar trebui să completeze finanțarea 
națională sau finanțarea prin 
Mecanismul pentru interconectarea 
Europei și fondurile politicii regionale. 
Sprijinul ar trebui să asigure finalizarea 
la timp a tronsoanelor identificate în 
planurile de lucru privind coridoarele 
TEN-T și să acorde prioritate lucrărilor 
care pot fi realizate în perioada 2021-
2024.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 10

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. În cadrul procesului 
de elaborare a planurilor de redresare și 
reziliență, statele membre ar trebui să 
consulte autoritățile regionale și/sau 
locale, parlamentele naționale și toate 
părțile interesate relevante. 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 către o economie circulară 
digitală și neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon. 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.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare dezvoltarea și digitalizarea 
infrastructurilor sustenabile de transport 
de-a lungul rețelelor TEN-T centrale și 
globale în teritoriile respective și în 
nodurile transfrontaliere, ca obiective 
principale în cadrul planurilor naționale 
de investiții pentru redresare în urma 
pandemiei de COVID-19;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16b) În cadrul planurilor naționale de 
investiții pentru redresare, statele membre 
ar trebui să depună eforturi financiare 
intensificate de implementare a unor 
tehnologii esențiale de interoperabilitate 
în transporturile sustenabile, cum ar fi 
ERTMS, pentru a contribui la obiectivul 
general de creare a unui spațiu feroviar 
european sustenabil și interoperabil.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Crearea unui spațiu european de 
transporturi sustenabil și inteligent 
implică în mod necesar implementarea 
unei rețele feroviare interoperabile și 
digitalizate de-a lungul TEN-T prin 
instalarea ERTMS, cu un cost general de 
minimum 15 miliarde EUR. Prin urmare, 
planurile naționale de redresare ar trebui 
să contribuie la acest obiectiv și să 
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completeze eforturile de instalare a 
ERTMS de-a lungul rețelelor TEN-T. 
Comisia ar trebui să ia toate inițiativele 
necesare pentru a realiza acest obiectiv.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 16 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16d) Finanțarea în cadrul 
mecanismului de reziliență este posibilă 
doar dacă statele membre respectă pe 
deplin statul de drept, precum și 
dispozițiile prevăzute în Rezoluția 
legislativă a Parlamentului European din 
4 aprilie 2019 referitoare la propunerea 
de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre1a.
___________________
1a Texte adoptate, P8_TA(2019)0349.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare articolul 107 din TFUE, 
precum și cadrul privind ajutoarele de stat 
și restricțiile acestuia, în pregătirea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență, precum și în 
propunerile de reforme și investiții. Buna 
funcționare a pieței interne și normele 
acesteia în materie de concurență și 
ajutoare de stat aduc avantaje 
întreprinderilor și consumatorilor 
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europeni și sunt necesare pentru a evita 
distorsiunile nejustificate ale concurenței. 
Prin urmare, Comisia ar trebui să își 
îndeplinească în continuare rolul ce îi 
revine în temeiul tratatelor pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pe piața internă. Comisia ar trebui să ia 
deciziile relevante privind măsurile în 
materie de ajutor de stat în cel mai scurt 
timp posibil, pentru a permite plata rapidă 
a sprijinului economic pentru 
întreprinderi.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri relevante pentru tranziția 
către o economie circulară digitală și 
neutră din punct de vedere al emisiilor de 
carbon și pentru îmbunătățirea 
conectivității; 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 
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vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Cerința de a stabili un calendar 
orientativ, cu obiective de etapă și ținte în 
cadrul planurilor de redresare și 
reziliență, nu ar trebui să restrângă 
posibilitatea de a include investiții mai 
complexe în infrastructură, ale căror 
perioade de execuție pot fi mai lungi de 
șapte ani.

Amendamentul 18

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 

(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 către 
o economie circulară digitală și neutră 
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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 proiectelor de reformă și de 
investiții publice care reprezintă acțiuni 
coerente; Se preconizează că măsurile 
propuse de statele membre în cauză vor 
asigura o punere în aplicare eficace a 
planului de redresare și reziliență, inclusiv 
a obiectivelor de etapă și a țintelor propuse 
și a indicatorilor aferenți.

din punctul de vedere al emisiilor de 
carbon, inclusiv prin consolidarea 
infrastructurii și îmbunătățirea 
conectivității și a transporturilor, și la 
abordarea provocărilor generate de această 
tranziție; 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, 
de mediu și socială a statului membru, la 
atenuarea impactului economic și social al 
crizei, la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și la 
reducerea inegalității de gen și 
economice; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a proiectelor de reformă și de 
investiții publice care reprezintă acțiuni 
coerente; Se preconizează că măsurile 
propuse de statele membre în cauză vor 
asigura o punere în aplicare eficace a 
planului de redresare și reziliență, inclusiv 
a obiectivelor de etapă și a țintelor propuse 
și a indicatorilor aferenți.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 

(27) Pentru a se asigura concentrarea 
sprijinului financiar la începutul perioadei, 
în primii ani de la încheierea crizei, și 
pentru a se asigura compatibilitatea cu 
finanțarea disponibilă pentru acest 
instrument, alocarea fondurilor către statele 
membre ar trebui efectuată până la 31 
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decembrie 2024. În acest scop, cel puțin 
60 % din suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajate din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024.

decembrie 2024. În acest scop, 70 % din 
suma disponibilă pentru sprijinul 
nerambursabil ar trebui să fie angajată din 
punct de vedere juridic până la 31 
decembrie 2022. Restul sumei ar trebui să 
fie angajată din punct de vedere juridic 
până la 31 decembrie 2024. Distribuirea 
rapidă a fondurilor este esențială pentru 
atenuarea efectelor crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 în economia 
Europei.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Având în vedere abordarea pe 
termen scurt și accentul pus pe pachetele 
financiare naționale în ceea ce privește 
implementarea Mecanismului de 
redresare și reziliență, există riscul să se 
privilegieze respectarea termenului-limită 
pentru utilizarea fondurilor, în 
detrimentul verificării dacă acestea sunt 
utilizate în scopul lor inițial.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) Statele membre ar trebui să 
includă în planurile lor naționale de 
redresare și reziliență investiții în proiecte 
transfrontaliere și multinaționale care pot 
contribui la redresarea economică și pot 
genera valoare adăugată europeană, 
respectând în același timp obiectivul de 
neutralitate climatică al Uniunii pentru 
2050. Pentru a sprijini statele membre în 
pregătirea planurilor lor naționale de 
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redresare și de reziliență, Comisia ar 
trebui să elaboreze o listă neexhaustivă a 
proiectelor cu valoare adăugată 
europeană, incluzând, dar fără a se limita 
la proiecte de îmbunătățire a 
sustenabilității turismului, de 
modernizare a infrastructurilor de 
implementare a rețelelor TEN-T, de 
realizare a legăturilor feroviare 
transfrontaliere lipsă, de îmbunătățire a 
mobilității active, de stimulare a 
investițiilor în industria aeronautică și de 
promovare a navigabilității pe căile 
navigabile interioare, precum și de 
promovare a dezvoltării ERTMS pe 
coridoarele europene de transport de 
marfă.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția verde și 
cea digitală și, prin urmare, de un cost mai 
ridicat al planului decât contribuția 
financiară maximă (care urmează să fie) 
alocată prin contribuția nerambursabilă. Ar 
trebui să fie posibil ca cererea de împrumut 
să fie transmisă odată planul. În cazul în 
care cererea de împrumut este transmisă la 
o altă dată, aceasta ar trebui să fie însoțită 
de un plan revizuit, cu obiective de etapă și 
ținte suplimentare. Pentru a se asigura 
concentrarea resurselor la începutul 
perioadei, statele membre ar trebui să 
solicite un sprijin sub formă de împrumut 
până cel târziu la 31 august 2024. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 
relevante în special pentru tranziția către o 
economie circulară digitală și neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon 
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 
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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.

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

Amendamentul 23

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.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie în concordanță 
cu programele Uniunii aflate în curs și 
complementare acestora, evitându-se 

(35) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a se respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie în concordanță 
cu programele Uniunii aflate în curs și 
complementare acestora, evitându-se 
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totodată dubla finanțare a acelorași 
cheltuieli. În special, Comisia și statul 
membru ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare. În acest scop, atunci când îi 
transmit Comisiei planurile lor, statele 
membre ar trebui să aibă obligația de a 
prezenta informațiile relevante privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune. Sprijinul financiar 
acordat în cadrul mecanismului ar trebui să 
se adauge sprijinului furnizat în cadrul 
altor fonduri și programe ale Uniunii, iar 
proiectele de reformă și de investiții 
finanțate în cadrul mecanismului ar trebui 
să poată beneficia de finanțare din partea 
altor programe și instrumente ale Uniunii, 
cu condiția ca acest sprijin să nu acopere 
aceleași costuri.

totodată dubla finanțare a acelorași 
cheltuieli. În special, Comisia și statul 
membru ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
transparenței, complementarității și 
sinergiei între sursele de finanțare. În acest 
scop, atunci când îi transmit Comisiei 
planurile lor, statele membre ar trebui să 
aibă obligația de a prezenta informațiile 
relevante privind finanțarea existentă sau 
planificată acordată de Uniune. Sprijinul 
financiar acordat în cadrul mecanismului ar 
trebui să se adauge sprijinului furnizat în 
cadrul altor fonduri și programe ale 
Uniunii, iar proiectele de reformă și de 
investiții finanțate în cadrul mecanismului 
ar trebui să poată beneficia de finanțare din 
partea altor programe și instrumente ale 
Uniunii, cu condiția ca acest sprijin să nu 
acopere aceleași costuri.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Redresarea rapidă a economiei 
Uniunii necesită investiții în proiecte 
mature, cu un potențial ridicat de 
susținere a creșterii economice, a 
decarbonizării economiei și a creării de 
locuri de muncă; nevoile identificate, 
întârzierile în materie de investiții și 
rezerva existentă de proiecte mature care 
vor dezvolta o infrastructură de transport 
durabilă oferă oportunități mari în acest 
sens.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 35 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(35b) Criteriile de evaluare care trebuie 
utilizate pentru a evalua dacă proiectele 
aduc valoare adăugată la nivelul UE ar 
trebui să fie publicate, pentru a se evita 
un mozaic de abordări naționale care ar 
putea să fie contradictorii sau pe termen 
scurt; de exemplu, în domeniul 
transporturilor sustenabile, proiectele 
care promovează legăturile 
transfrontaliere ar avea un impact pozitiv 
pe termen lung asupra economiei și a 
societății Uniunii.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre. După caz, aceste cerințe ar 
trebui să includă indicatori cuantificabili, 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
instrumentelor pe teren.

(36) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca Mecanismul de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament să fie evaluat pe baza 
informațiilor colectate cu ajutorul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitând, totodată, reglementarea excesivă și 
sarcinile administrative, în special pentru 
statele membre și pentru beneficiarii finali 
ai finanțării din partea Uniunii. După caz, 
aceste cerințe ar trebui să includă 
indicatori-cheie de performanță, ca bază 
pentru evaluarea efectelor instrumentelor 
pe teren.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
mecanismului instituit de prezentul 
regulament. Acest raport ar trebui să 
includă informații referitoare la progresele 
înregistrate de statele membre în cadrul 
planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului.

(37) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport semestrial privind punerea în 
aplicare a mecanismului instituit de 
prezentul regulament. Acest raport ar 
trebui să includă informații referitoare la 
progresele înregistrate de statele membre în 
cadrul planurilor de redresare și reziliență 
aprobate; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, informații referitoare la 
cuantumul fondurilor alocate mecanismului 
în cadrul Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene în anul precedent, 
defalcat pe linii bugetare, și la contribuția 
adusă de sumele colectate prin intermediul 
Instrumentului de redresare al Uniunii 
Europene la îndeplinirea obiectivelor 
mecanismului. Raportul ar trebui să 
conțină, de asemenea, informații privind 
progresele înregistrate în direcția 
obiectivelor de etapă, a țintelor și a 
indicatorilor corespunzători descriși în 
planul de redresare și reziliență al 
fiecărui stat membru.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar 

(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. 
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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 
Consiliului13, în cadrul procedurii de 
examinare prevăzute de acesta. După 
adoptarea unui act de punere în aplicare, 
ar trebui să fie posibil ca statul membru 
în cauză și Comisia să convină asupra 
unor aranjamente operaționale de natură 
tehnică, care să prevadă detalii referitor 
la punerea în aplicare în ceea ce privește 
termenele, indicatorii pentru obiectivele 
de etapă și ținte și accesul la datele 
subiacente. Pentru ca aranjamentele 
operaționale să poată fi în permanență 
relevante în ceea ce privește 
circumstanțele predominante în cursul 
punerii în aplicare a planului de 
redresare și reziliență, ar trebui să fie 
posibil ca elementele acestor aranjamente 
tehnice să poată fi modificate de comun 
acord. Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului 
regulament. Aceste norme sunt prevăzute 
în Regulamentul financiar și definesc în 
special procedura de stabilire și execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă și prevăd 
verificări ale responsabilității actorilor 
financiari. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE vizează, de 
asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară 
și pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.
__________________
13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
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normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Mecanismul 
de redresare și reziliență („mecanismul”).

Prezentul regulament instituie un 
Mecanism de redresare și reziliență 
temporar („mecanismul”).

Amendamentul 31

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 
către o economie circulară digitală și 
neutră din punctul de vedere al emisiilor 
de dioxid de carbon până în 2050, 
turismul durabil, mobilitatea durabilă, 
infrastructura de transport, evoluția 
combustibililor alternativi durabili pentru 
toate modurile de transport și 
infrastructura transfrontalieră durabilă, 
în special cea legată de rețelele centrale 
TEN-T, sistemele inteligente de gestionare 
a transporturilor, conducerea autonomă, 
electromobilitatea, tranziția către un 
hidrogen verde, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 
educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
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favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, protecția mediului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum și la stabilitatea sistemelor 
financiare și la o piață unică funcțională.

Amendamentul 32

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 sprijini 
redresarea și de a promova coeziunea 
economică, socială și teritorială a Uniunii 
prin îmbunătățirea capacității de reziliență, 
a infrastructurii sale critice și a 
capacității de adaptare a statelor membre, 
ținând seama de regiunile ultraperiferice, 
prin atenuarea impactului social, teritorial, 
regional și economic al crizei, inclusiv 
prin reducerea inegalității economice și 
tranziția către o economie circulară 
digitală și neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere și a 
competitivității pe termen lung a 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă și la sporirea 
eforturilor de promovare a perfecționării 
și a recalificării lucrătorilor în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii inteligente, durabile 
și favorabile incluziunii, păstrând în 
același timp valoarea adăugată a 
sprijinului financiar în interiorul Uniunii.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
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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. 
Statele membre se asigură că planurile lor 
de redresare și de reziliență sunt în 
deplină concordanță cu obiectivele 
Pactului verde european, contribuind la 
transformarea economiei și la 
promovarea justiției sociale. Acest 
obiectiv specific trebuie urmărit în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Amendamentul 34

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 10 % din suma menționată 
la articolul 5 alineatul (1) litera (a) se 
alocă finanțării proiectelor cu o valoare 
adăugată europeană menționate la 
articolul 5a.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Proiecte cu o valoare adăugată europeană
Suma menționată la articolul 5 alineatul 
(1) litera (ba) se utilizează pentru 
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finanțarea proiectelor cu o valoare 
adăugată europeană, care au o acoperire 
europeană și o contribuție importantă la 
tranziția verde și cea digitală și la 
redresarea economică în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19. 
Proiectele cu valoare adăugată europeană 
sunt prezentate în comun de statele 
membre implicate, pe baza unei propuneri 
de proiect, și de Comisie, care recurge la o 
procedură de evaluare pentru a garanta 
suma alocată. Comisia propune o listă 
neexhaustivă a proiectelor cu valoare 
adăugată europeană, menționând statele 
membre participante, sumele, etapele și 
obiectivele.

Amendamentul 36

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, în strânsă cooperare cu 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
precum și cu toate părțile interesate 
relevante. 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.

Amendamentul 37

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

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
domeniile de politică enumerate la 
articolul 3 și pentru obiectivul de 
neutralitate climatică până în 2050, și 
care respectă pe deplin principiul .de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ”. 
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 […]

Amendamentul 38

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Cheltuielile pentru consum și 
cheltuielile bugetare curente obișnuite nu 
sunt eligibile pentru finanțare, cu 
excepția cazului în care statul membru 
este în măsură să demonstreze că acestea 
vor produce efecte pe termen lung, în 
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conformitate cu articolul 4, că 
sustenabilitatea finanțării lor va fi 
asigurată după durata mecanismului și că 
efectul negativ asupra echilibrului 
bugetar public este doar temporar, în 
deplină conformitate cu orientările 
Comisiei privind planurile statelor 
membre de redresare și de reziliență.

Amendamentul 39

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 și 
competitivitatea pe termen lung, crearea 
de locuri de muncă și reziliența economică 
și socială a statului membru în cauză, 
promovează dezvoltarea infrastructurilor 
de transport transfrontaliere, atenuează 
impactul economic și social al crizei, 
punând un accent deosebit pe 
microîntreprinderile și IMM-urile cele 
mai afectate de criză, și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția către o economie 
digitală, circulară și neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon sau la 
abordarea provocărilor generate de aceste 
tranziții, în special în ceea ce privește 
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investițiile necesare în infrastructura de 
transporturi sustenabile și evoluția 
combustibililor alternativi pentru toate 
modurile de transport;

Amendamentul 41

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 contribuie la obiectivul general al 
realizării unei Uniuni neutre din punct de 
vedere climatic până în 2050 și a modului 
în care acest plan se aliniază la planul 
național în materie de energie și climă și 
la planurile teritoriale privind tranziția 
justă;

Amendamentul 42

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) o explicație a modului în care 
planul va contribui la obiectivele de a 
realiza egalitatea de gen și de a reduce 
inegalitatea economică;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obiectivele de etapă și țintele (d) obiectivele de etapă și țintele 
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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;

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, cu excepția investițiilor complexe în 
infrastructură, ale căror perioade de 
execuție necesită un calendar mai lung;

Amendamentul 44

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) garanția că asistența financiară 
este acordată doar întreprinderilor care 
respectă contractele colective de muncă 
aplicabile și nu sunt înregistrate în 
paradisurile fiscale enumerate în lista 
Consiliului UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale;

Amendamentul 45

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 către o 
economie digitală, circulară și neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon 
și, în acest scop, ține seama de următoarele 
criterii:

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – 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 către 
o economie digitală, circulară și neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de 
carbon sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții și la furnizarea 
mijloacelor prin care să se realizeze o 
infrastructură durabilă și rezilientă;

Amendamentul 47

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă planul contribuie la 
obiectivul general al realizării unei 
Uniuni neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050 și modul în care 
acest plan se aliniază la planul național în 
materie de energie și climă al statului 
membru și la planurile teritoriale privind 
tranziția justă;

Amendamentul 48

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă planul contribuie la 
obiectivul de a realiza egalitatea de gen și 
de a reduce inegalitatea economică;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) contribuția financiară care urmează 
să fie plătită în tranșe după ce statul 
membru a atins fie complet, fie în cea mai 
mare parte, fie parțial obiectivele de etapă 
și țintele relevante identificate în ceea ce 
privește punerea în aplicare a planului de 
redresare și reziliență;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 

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

aceasta comunică o evaluare justificată în 
mod corespunzător în termen de două luni 
de la transmiterea propunerii de către statul 
membru. Statul membru în cauză poate 
transmite un alt plan de redresare și 
reziliență și poate să utilizeze, de 
asemenea, Instrumentul de sprijin tehnic.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 53

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.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 56
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Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Statul de drept

1. Finanțarea în cadrul 
Mecanismului de reziliență este posibilă 
numai dacă statele membre nu prezintă 
deficiențe generale în ceea ce privește 
statul de drept. Comisia analizează dacă 
există încălcări ale articolului 19a 
alineatul (2) sau ale articolului 19a 
alineatul (3) atunci când evaluează dacă 
statele membre sunt eligibile să primească 
finanțare în cadrul Mecanismului de 
reziliență.
2. Sunt considerate, în special, 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept, care afectează sau riscă să 
afecteze principiile bunei gestiuni 
financiare sau protecția intereselor 
financiare ale Uniunii:
(a) periclitarea independenței 
sistemului judiciar, inclusiv stabilind 
orice tip de limitări privind capacitatea de 
exercitare a funcțiilor judiciare în mod 
autonom, intervenind din exterior asupra 
garanțiilor de independență, limitând 
activitatea judiciară în temeiul unui ordin 
extern, revizuind în mod arbitrar normele 
privind numirea sau condițiile de muncă 
ale personalului judiciar, influențându-l 
în orice mod care îi pune în pericol 
imparțialitatea sau interferând cu 
independența avocaturii;
(b) faptul de a nu preveni, corecta și 
sancționa decizii arbitrare sau ilegale ale 
autorităților publice, inclusiv ale 
autorităților de asigurare a respectării 
legii, faptul de a nu pune la dispoziție 
resursele financiare și umane, afectând 
funcționarea corespunzătoare a acestora, 
sau nerespectarea obligației de a garanta 
absența conflictelor de interese;
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(c) limitarea disponibilității și a 
eficacității căilor de atac, inclusiv prin 
intermediul unor norme procedurale 
restrictive, neexecutarea hotărârilor 
judecătorești sau limitarea anchetării, a 
urmăririi penale sau a sancționării 
efective a încălcărilor legii;
(d) periclitarea capacității 
administrative a unui stat membru de a 
respecta obligațiile care decurg din 
statutul de membru al Uniunii, inclusiv 
capacitatea de a pune în aplicare în mod 
efectiv normele, standardele și politicile 
care alcătuiesc corpul dreptului Uniunii;
(e) măsuri care reduc protecția 
comunicării confidențiale dintre avocat și 
client.
3. Statele membre care fac obiectul 
unei proceduri în conformitate cu 
articolul 7 din TFUE sunt eligibile să 
primească doar 25 % din contribuția 
financiară stabilită în conformitate cu 
articolul 19.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statul membru în cauză raportează 
trimestrial, în cadrul procesului semestrului 
european, cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență, inclusiv cu privire la 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6) și cu privire la 
realizarea obiectivelor de etapă și a 
țintelor individuale propuse, precum și la 
indicatorii asociați. 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 
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înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Amendamentul 58

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, în termen de cel 
mult o lună de la primire, 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. În acest caz, 
Comisia ar trebui să se consulte cu 
Parlamentul și cu Consiliul privind modul 
în care informațiile mascate pot fi puse la 
dispoziția colegiuitorilor într-o manieră 
confidențială.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigură complementaritatea, 
sinergia, coerența și consecvența dintre 
diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, 
de la nivel național și, dacă este cazul, de la 
nivel regional, în special în ceea ce privește 
măsurile finanțate din fondurile Uniunii, 
atât în faza de planificare, cât și în timpul 
punerii în aplicare;

(a) asigură complementaritatea, 
sinergia, coerența și consecvența dintre 
diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, 
de la nivel național și, dacă este cazul, de la 
nivel regional și local, în special în ceea ce 
privește măsurile finanțate din fondurile 
Uniunii, atât în faza de planificare, cât și în 
timpul punerii în aplicare;
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național 
și, dacă este cazul, la nivel regional pentru 
a îndeplini obiectivele instrumentelor 
instituite de prezentul regulament.

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național 
și, dacă este cazul, la nivel regional și local 
pentru a îndeplini obiectivele 
instrumentelor instituite de prezentul 
regulament.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) favorizează și promovează 
finalizarea rapidă a proiectelor mature cu 
un potențial ridicat de susținere a 
creșterii, a creării de locuri de muncă și a 
realizării neutralității emisiilor de dioxid 
de carbon și cu un impact pozitiv de 
durată asupra economiei și societății, 
precum și

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) publică criteriile de evaluare 
pentru a evalua proiectele în funcție de 
valoarea adăugată europeană a acestora 
și pentru a stabili prioritatea de finalizare;
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Când evaluează programele de redresare 
și reziliență ale statelor membre, Comisia 
încurajează și acordă prioritate 
proiectelor care au caracter 
transfrontalier și leagă unul sau mai 
multe state membre.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 24 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul anual Raportul semestrial

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul anual include, de 
asemenea, următoarele informații:

3. Raportul semestrial include, de 
asemenea, următoarele informații:

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare, și

(a) cuantumul fondurilor alocate 
mecanismului în cadrul Instrumentului de 
redresare al Uniunii Europene în anul 
precedent, defalcat pe linii bugetare și pe 
stat membru, și

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

caracterul adecvat al dispozițiilor de 
condiționalitate, și evaluează riscul de 
hazard moral. De asemenea, raportul 
examinează dacă toate obiectivele și 
acțiunile sunt în continuare relevante.

Amendamentul 70

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 
atât offline, cât și online, emblema 
Uniunii și o trimitere la „Mecanismul de 
redresare și reziliență” care sprijină 
acțiunile, și furnizând informații coerente, 
concrete și proporționale adresate unor 
grupuri-țintă diverse, inclusiv mass-mediei 
și publicului larg.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 72

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Atunci când promovează acțiunile 
și rezultatele acestora, destinatarii 
finanțării din partea Uniunii implică 
deputații în Parlamentul European 
originari din regiunea lor.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul 16 alineatul 
(3), Comisia evaluează importanța și 
coerența planurilor de redresare și 
reziliență, precum și contribuția lor la 
tranziția către o economie circulară 
digitală și neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon și, în acest scop, ține 
seama de următoarele criterii:

Amendamentul 76

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția către 
o economie circulară digitală și neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții;

Amendamentul 77

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă planul contribuie la 
obiectivele de a realiza egalitatea de gen și 
de a reduce inegalitatea economică;

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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 și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei, la consolidarea 
turismului și la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale;

Amendamentul 79

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de consolidare a 
infrastructurii și de îmbunătățire a 
conectivității și a transporturilor;

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 –punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 4 – 
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— planul de redresare și reziliență 
reprezintă un răspuns cuprinzător și 
adecvat la situația economică și socială din 
statul membru în cauză.

— planul de redresare și reziliență 
reprezintă un răspuns cuprinzător și 
adecvat la situația economică, de mediu și 
socială din statul membru în cauză.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 –punctul 2.1 – paragraful 1 – subparagraful 6
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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, ecologică și socială din 
statul membru în cauză.

Amendamentul 82

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

B – Planul de redresare și reziliență 
contribuie la abordarea parțială a 
provocărilor identificate în 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, ecologică și socială 
din statul membru în cauză.

Amendamentul 83

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 
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situația economică și socială din statul 
membru în cauză.

situația economică, ecologică și socială din 
statul membru în cauză.

Amendamentul 84

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 
contribuie în mod eficace la tranziția către 
o economie digitală, circulară și neutră 
din punctul de vedere al emisiilor de 
carbon, precum și la dezvoltarea unei 
infrastructuri sustenabile și reziliente sau 
la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții.

Amendamentul 85

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 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 a infrastructurii statului respectiv.
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