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Amendamentul 13
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice („semestrul european”), 
inclusiv principiile Pilonului european al 
drepturilor sociale, constituie cadrul de 
identificare a priorităților naționale de 
reformă și de monitorizare a punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
reforme. Respectivele strategii ar trebui să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a 
defini și a coordona proiectele de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite 
prin finanțare națională și/sau din partea 
Uniunii.

(3) Având în vedere recomandările 
sale specifice și reformele structurale, 
semestrul european este un instrument de 
intervenție a UE, conceput pentru a 
supraveghea și a delimita politicile fiscale 
și economice ale statelor membre și, 
foarte adesea, recurge la șantaj și la 
sancțiuni ca mijloc de aplicare a 
măsurilor menite să liberalizeze serviciile 
publice, să dereglementeze forța de 
muncă și să pună în aplicare politicile de 
austeritate. Punerea sa în aplicare duce la 
o dezvoltare economică lentă, la șomaj, 
sărăcie și disparități socioeconomice și 
teritoriale.

Or. pt

Amendamentul 14
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat 
din partea Uniunii pentru a face față 
enormelor consecințe economice și 
sociale asupra tuturor membrilor acesteia. 
Provocările legate de contextul 
demografic au fost amplificate de 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a scos în 
evidență deficiențele politicilor promovate 
de UE, care au centralizat puterile în 
instituțiile UE și au diminuat capacitatea 
suverană a statelor membre; au 
dereglementat relațiile industriale, au 
relaxat normele privind programul de 
lucru, au redus veniturile lucrătorilor și 
au contribuit la distrugerea și privatizarea 
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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.

serviciilor publice. Pandemia de COVID-
19 dovedește că statele membre care au 
condiții de muncă mai reglementate și 
servicii publice care oferă răspunsuri 
sociale universale și contribuie la 
combaterea excluziunii structurale au un 
nivel mai bun de reziliență, precum și un 
potențial mai bun de redresare.

Or. pt

Amendamentul 15
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
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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.

amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară și 
crizele actuale din domeniul climatic și al 
biodiversității au arătat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
sociale, economice și de mediu 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 și ale crizelor 
din domeniul climatic și al biodiversității 
vor depinde în mod esențial de rapiditatea 
cu care economiile vor atenua aceste crize 
și se vor redresa în urma lor, care, la 
rândul său, depinde de marja de manevră 
bugetară de care dispun statele membre 
pentru a lua măsuri de atenuare a 
impactului social, de mediu și economic al 
acestor crize 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. Prin 
urmare, orice traiectorie de redresare 
durabilă ar trebui să respecte principiul 
de a nu face rău, astfel cum este prevăzut 
la articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, și taxonomia pentru activități 
durabile a Uniunii [Regulamentul (UE) 
2020/852].

Or. en

Amendamentul 16
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor 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.

Or. en

Amendamentul 17
Marco Campomenosi, Roman Haider
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în Uniune și în lume, fiind 
necesar un răspuns urgent și coordonat din 
partea Uniunii pentru a face față enormelor 
consecințe economice și sociale asupra 
tuturor membrilor acesteia. Provocările 
legate de contextul demografic au fost 
amplificate de COVID-19. Actuala 
pandemie de COVID-19, precum și criza 
economică și financiară anterioară au arătat 
că dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
bazate pe structuri sociale și economice 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Consecințele pe termen mediu și lung ale 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 vor depinde în mod esențial de 
rapiditatea redresării economiilor statelor 
membre în urma crizei, care, la rândul său, 
depinde de promptitudinea intervenției, de 
adoptarea unor măsuri economice 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.

Or. en

Amendamentul 18
Ciarán Cuffe
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, 
acestea sunt esențiale pentru a înscrie 
redresarea pe o traiectorie durabilă și 
pentru a sprijini procesul de convergență 
economică și socială în sens ascendent. 
Acestea sunt chiar mai necesare în urma 
crizei provocate de pandemie, în vederea 
pregătirii terenului pentru o redresare 
rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale și consolidarea 
capacității de adaptare. Prin urmare, 
acestea sunt esențiale pentru a înscrie 
redresarea pe o traiectorie durabilă, pentru 
a sprijini procesul de convergență 
economică și socială în sens ascendent și 
pentru a promova protecția climei și a 
mediului, toate acestea creând 
oportunități de încadrare în muncă. Prin 
urmare, este urgent necesar să se 
promoveze decuplarea sau politici de 
suficiență, care recunosc că modelul 
creșterii economice infinite este direct 
responsabil pentru crizele din domeniul 
climei și al biodiversității și că urmărirea 
acestei logici economice nu va conduce în 
viitor la altceva decât la crize sociale și 
economice viitoare și mai grave. Astfel, 
redresarea în urma crizei provocate de 
pandemie trebuie să urmărească 
reconfigurarea fundamentală a economiei 
Uniunii, pentru a garanta justiția socială 
și climatică pentru generația actuală și 
pentru cele viitoare.

Or. en

Amendamentul 19
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
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atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere, dezvoltare și 
expansiune. Prin urmare, acestea sunt 
esențiale pentru a înscrie redresarea pe o 
traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 20
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a reformelor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

(5) Printre prioritățile Uniunii în 
materie de politici se numără și punerea în 
aplicare a investițiilor care contribuie la 
atingerea unui grad ridicat de reziliență a 
economiilor naționale, consolidând 
capacitatea de adaptare și deblocând 
potențialul de creștere. Prin urmare, acestea 
sunt esențiale pentru a înscrie redresarea pe 
o traiectorie durabilă și pentru a sprijini 
procesul de convergență economică și 
socială în sens ascendent. Acestea sunt 
chiar mai necesare în urma crizei provocate 
de pandemie, în vederea pregătirii terenului 
pentru o redresare rapidă.

Or. en

Amendamentul 21
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor și că serviciile 
publice și grupurile cele mai 
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, capacitățile și procesele 
complet sustenabile și în cele digitale, 
precum și în transportul sustenabil, 
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.

Or. en

Amendamentul 22
Benoît Lutgen

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Trebuie să se 
ofere perspective financiare ambițioase 
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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.

sectoarelor care au cea mai mare nevoie 
de ele, cum ar fi sănătatea, transporturile 
și turismul. 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.

Or. en

Amendamentul 23
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor, 
și investițiile în sectorul transporturilor 
care urmăresc dezvoltarea unei mobilități 
și a unei infrastructuri inteligente și 
sustenabile la nivelul UE 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 
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lanțurilor de aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 24
Nicola Danti, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 25
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 6

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

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

Or. en

Amendamentul 26
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, capacitățile și procesele verzi 
și în cele digitale menite să faciliteze 
tranziția către o energie curată, sporind 
eficiența energetică în sectorul locuințelor 
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 

(6) Experiențele anterioare au arătat că 
investițiile sunt adesea reduse în mod 
drastic în timpul crizelor. Totuși, este 
esențial să se sprijine investițiile în această 
situație specială, pentru a accelera 
redresarea și a consolida potențialul de 
creștere pe termen lung. Investițiile în 
tehnologiile, inovarea, capacitățile și 
procesele de producție din 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 
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reducerea dependenței Uniunii, prin 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 27
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 28
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a asigura caracterul 
sustenabil al investițiilor, este de o 
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importanță crucială să se garanteze că 
proiectele finanțate aduc o valoare 
adăugată europeană și că au un impact 
apreciabil în ceea ce privește inovarea, 
creșterea și crearea de locuri de muncă. 
Prin urmare, cheltuielile de consum și 
cheltuielile bugetare curente nu sunt 
eligibile pentru finanțare.

Or. en

Amendamentul 29
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Mecanismul asigură o redresare 
favorabilă incluziunii și nediscriminatorie 
a întreprinderilor, IMM-urilor și forței de 
muncă din sectoarele transporturilor și 
turismului, sprijinind regiunile și 
comunitățile cele mai afectate.

Or. en

Amendamentul 30
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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productivității și a rezilienței economiei 
statelor membre.

Or. en

Amendamentul 31
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), facilitând 
investițiile publice capabile să contribuie 
la punerea în aplicare a politicilor care 
răspund nevoilor statelor membre și 
strategiilor lor de dezvoltare, precum și 
promovând munca decentă cu salarii 
echitabile, bazate pe negocieri colective; 
care promovează investițiile publice în 
infrastructură și în sectoarele productive, 
sprijinind dezvoltarea verde și inovatoare 
care garantează coeziunea socială și 
teritorială și care include sectorul 
transporturilor ca forță motrice a acestei 
dezvoltări; care consolidează și investește 
în serviciile publice, asigurând răspunsuri 
sociale de înaltă calitate, universale și 
accesibile, inclusiv în transportul public și 
interoperabilitatea sa. Mecanismul ar 
trebui să fie cuprinzător și, de asemenea, ar 
trebui să beneficieze de experiența 
dobândită de Comisie și de statele membre 
în urma utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

Or. pt
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Amendamentul 32
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 33
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În acest context, este necesar să se 
consolideze cadrul actual pentru furnizarea 
de sprijin statelor membre și pentru 
acordarea de sprijin financiar direct statelor 
membre, prin intermediul unui instrument 
inovator. În acest scop, în temeiul 
prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
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 
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.

Or. en

Amendamentul 34
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini

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 

(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 
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prezentului regulament ar trebui să se 
instituie Mecanismul de redresare și 
reziliență („mecanismul”), pentru a furniza 
un sprijin financiar eficace și semnificativ 
menit să accelereze punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor publice conexe 
în statele membre. Mecanismul ar trebui să 
fie cuprinzător și, de asemenea, ar trebui să 
beneficieze de experiența dobândită de 
Comisie și de statele membre în urma 
utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

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, legate de recomandările 
Comisiei specifice fiecărei țări adresate în 
contextul semestrului european, precum 
și a investițiilor publice conexe în statele 
membre. Mecanismul ar trebui să fie 
cuprinzător și, de asemenea, ar trebui să 
beneficieze de experiența dobândită de 
Comisie și de statele membre în urma 
utilizării celorlalte instrumente și 
programe.

Or. en

Amendamentul 35
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității statelor 
membre de a îndeplini obiectivele specifice 
ale acțiunilor și de a obține rezultate, 
luându-se în considerare, în special, 
costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Ar trebui să se aibă în 
vedere și utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și o 
finanțare care să nu fie legată de costuri, 
astfel cum se prevede la articolul 125 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
financiar.

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza nevoilor reale și a 
unui plan de sprijin al capacității statelor 
membre de a îndeplini obiectivele specifice 
ale acțiunilor și de a obține rezultate, 
luându-se în considerare, în special, 
costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. Ar trebui să se aibă în 
vedere și utilizarea de sume forfetare, rate 
forfetare și costuri unitare, precum și o 
finanțare care să nu fie legată de costuri, 
astfel cum se prevede la articolul 125 
alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 
financiar.

Or. en
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Amendamentul 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, măsurile de 
redresare și reziliență prevăzute de 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 
trebui să fie puse în aplicare pentru a 
aborda impactul fără precedent al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19. 
Aceste resurse suplimentare ar trebui să fie 
utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, măsurile de 
redresare și reziliență prevăzute de 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 
trebui să fie puse în aplicare pentru a 
aborda impactul fără precedent al crizei 
provocate de pandemia de COVID-19. 
Aceste resurse suplimentare ar trebui să fie 
utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI]. Mecanismul de 
redresare și reziliență ar trebui să țină 
seama, de asemenea, prin intermediul 
planurilor naționale de redresare, de toți 
lucrătorii concediați, care și-au pierdut 
locurile de muncă în timpul crizei 
economice provocate de pandemia de 
COVID-19.

Or. en

Amendamentul 37
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, măsurile de 
redresare și reziliență prevăzute de 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 
trebui să fie puse în aplicare pentru a 
aborda impactul fără precedent al crizei 

(10) În conformitate cu Regulamentul 
[privind Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene] și în limitele resurselor 
alocate în cadrul acestuia, măsurile de 
redresare și reziliență prevăzute de 
Mecanismul de redresare și reziliență ar 
trebui să fie puse în aplicare pentru a 
aborda impactul fără precedent al crizei 
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provocate de pandemia de COVID-19. 
Aceste resurse suplimentare ar trebui să fie 
utilizate astfel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

provocate de pandemia de COVID-19 și al 
crizelor din domeniul climei și al 
biodiversității. Aceste resurse suplimentare 
ar trebui să fie utilizate astfel încât să se 
asigure respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 38
Benoît Lutgen

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 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. 
În acest sens, planurile naționale trebuie 
să includă și să pună în aplicare o 
redresare inovatoare și sustenabilă: de 
exemplu, în sectorul transporturilor, cu 
scopul de a face Europa un pionier în 
domeniul mobilității prin dezvoltarea 
unor sisteme autonome inteligente. 
Mecanismul trebuie să sprijine cu 
precădere cercetarea, inovarea și soluțiile 
circulare (combustibili noi, vehicule 
partajate etc.) și modurile de transport 
cele mai favorabile mediului (calea ferată 
și căile navigabile), care trebuie să fie 
modernizate rapid, pentru a se îmbunătăți 
în continuare performanța lor energetică 
(ambarcațiuni cu propulsie electrică, 
hidrogen, combustibili alternativi) și 
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caracterul accesibil, în special în 
regiunile cele mai îndepărtate.

Or. en

Amendamentul 39
Kathleen Van Brempt

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 
în scopul realizării neutralității climatice 
până cel târziu în 2050 și transpunerea în 
practică a angajamentelor Uniunii de a 
pune în aplicare Acordul de la Paris și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Națiunilor Unite, mecanismul instituit de 
prezentul regulament va contribui cu 10 % 
din resursele sale la acțiuni în domeniul 
biodiversității și cu 40 % din resurse la 
integrarea aspectelor legate de schimbările 
climatice și durabilitatea mediului în 
conformitate cu ținta globală de alocare a 
30 % din cheltuielile de la bugetul UE 
pentru sprijinirea obiectivelor în domeniul 
climei. În plus, activitățile care 
subminează realizarea obiectivelor în 
domeniul climei și al mediului menționate 
anterior vor fi excluse, pentru a respecta 
principiul de a nu face rău. Pentru a 
operaționaliza acest principiu, se vor 
aplica principiile stabilite în 
Regulamentul privind taxonomia UE și 
lista de excludere în materie de climă și 
mediu din anexa III.

Or. en

Justificare

The EC assessed that the 30% climate spending target for the overall EU budget 
(MFF+NGEU) decided by the Council, represents a 37% climate target for the RRF. The EP, 
in its resolution voted on 23/07/2020, in response to the Council conclusions, called for a 
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legally binding climate spending target of 30% and a biodiversity spending target of 10% for 
the overall EU budget. By consistency, for the RRF specifically the EP should at least ask for 
a 37% climate target and a 10% biodiversity target. Given the fact that the RRF is specifically 
focused on a swift recovery out of the current crisis with a view on building a fair, sustainable 
and resilient EU for the future, a 40% climate spending target is duly justified.

Amendamentul 40
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini

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 25 % 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.

Or. en

Amendamentul 41
Marianne Vind

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
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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.

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, 
fără a se aloca fonduri unor măsuri care 
afectează traiectoria către realizarea unei 
Uniuni neutre din punct de vedere 
climatic până în 2050.

Or. en

Amendamentul 42
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere durabilă a Europei 
și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
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) Mecanismul instituit de prezentul 
regulament contribuie la redresarea 
economică în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, plasând 
dezvoltarea industrială, creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă 
în centrul obiectivelor sale, inclusiv prin 
intermediul investițiilor menite să 
consolideze infrastructura și să 
îmbunătățească conectivitatea și 
durabilitatea mediului.

Or. en

Amendamentul 43
Ciarán Cuffe



AM\1212442RO.docx 25/163 PE657.214v01-00

RO

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 cel puțin 50 % 
din cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei.

Or. en

Amendamentul 44
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. Ar trebui să se acorde atenția 
cuvenită impactului asupra creșterii 
economice și sprijinirii ocupării forței de 
muncă. Ambele vor juca un rol prioritar în 
relansarea și modernizarea economiei 
noastre.

Or. en
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Amendamentul 45
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a pune în aplicare aceste 
obiective globale, acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul elaborării și punerii în 
aplicare a mecanismului, iar ulterior 
acestea vor fi reanalizate în contextul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. De asemenea, ar trebui să se 
acorde atenția cuvenită impactului 
planurilor naționale transmise în temeiul 
prezentului regulament asupra încurajării 
tranziției spre o economie circulară justă 
din punct de vedere social, digitală și 
neutră din punctul de vedere al emisiilor 
de carbon. Ambele vor juca un rol prioritar 
în relansarea și modernizarea economiei 
noastre.

Or. en

Amendamentul 46
Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se putea lua măsuri care 
să coreleze mecanismul cu buna 
guvernanță economică, în vederea 
asigurării unor condiții uniforme de 
punere în aplicare, ar trebui să se confere 
Consiliului competența de a suspenda, la 
propunerea Comisiei și prin acte de 
punere în aplicare, termenul de adoptare 
a deciziilor privind propunerile de planuri 
de redresare și reziliență și de a suspenda 

eliminat
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plățile în cadrul acestui mecanism în 
cazul unei neconformități semnificative 
referitoare la cazurile relevante care au 
legătură cu procesul de guvernanță 
economică prevăzut în Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XX al Parlamentului 
European și al Consiliului [RDC] (...). 
Competența de a revoca aceste suspendări 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare propuse de Comisie ar trebui să 
fie conferită, de asemenea, Consiliului în 
ceea ce privește aceleași cazuri relevante.

Or. en

Amendamentul 47
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 48
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei, 
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 verzi și a celei 
digitale, menite să realizeze o Europă 
competitivă și 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.

Or. en

Amendamentul 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
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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.

sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
menite să realizeze o Europă neutră din 
punct de vedere climatic până în 2050, 
ținând seama de disparitățile existente în 
dezvoltarea economică a regiunilor 
individuale și a statelor membre, 
restabilind astfel potențialul de creștere al 
economiilor Uniunii în urma crizei, 
încurajând crearea de locuri de muncă și 
promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 50
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea creșterii, a 
dezvoltării economice, a creării de locuri 
de muncă și protejării acestora, a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale. 
În acest scop, mecanismul ar trebui să 
contribuie la îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
la atenuarea impactului social și economic 
al crizei, favorizând creșterea producției și 
a comerțului, dezvoltarea infrastructurii și 
a transporturilor, protejând sectorul 
turismului, restabilind astfel potențialul de 
creștere al economiilor Uniunii în urma 
crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă și promovând creșterea durabilă în 
domeniul energetic și al mediului.

Or. en

Amendamentul 51
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
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Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, reducând 
în același timp emisiile de gaze cu efect de 
seră și protejând 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 și la 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară justă din punct de vedere social, 
digitală și neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon până cel târziu în 
2050, restabilind astfel potențialul de 
creștere al economiilor Uniunii în urma 
crizei, încurajând crearea de locuri de 
muncă și promovând creșterea durabilă.

Or. en

Amendamentul 52
Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Obiectivul general al mecanismului 
ar trebui să fie promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale. În acest 
scop, mecanismul ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea capacității de reziliență și de 
adaptare a statelor membre, la atenuarea 
impactului social și economic al crizei și la 
sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
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. 
Mecanismul ar trebui să contribuie, de 
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asemenea, la egalitatea de gen.

Or. en

Amendamentul 53
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 54
João Ferreira

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 

(15) Obiectivul specific al mecanismului 
ar trebui să fie furnizarea de sprijin 
financiar statelor membre în vederea 
stimulării proiectelor care facilitează 
dezvoltarea lor și investițiile în sectoarele 
productive și strategice, inclusiv în 
sectorul transporturilor, și care au un rol 
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urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

structural în asigurarea de servicii publice 
universale, gratuite și de calitate. Acest 
obiectiv specific ar trebui urmărit 
respectând strategiile specifice de 
dezvoltare ale statelor membre în cauză și 
aducând o contribuție semnificativă prin 
asigurarea unor răspunsuri imediate la 
consecințele pandemiei de COVID-19 și 
prin efectuarea unor investiții publice 
care să aibă un rol structural în 
asigurarea coeziunii sociale și teritoriale a 
statelor membre și a Uniunii Europene.

Or. pt

Amendamentul 55
Benoît Lutgen

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, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză. În fiecare sector, 
planurile naționale ar trebui să 
coordoneze toți actorii și toate părțile 
interesate, în special în zonele cele mai 
afectate, unde acțiunile naționale, 
regionale și locale trebuie să conveargă 
pentru a sprijini actorii economici și 
asociativi.

Or. en

Amendamentul 56
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



AM\1212442RO.docx 33/163 PE657.214v01-00

RO

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, astfel cum sunt 
prevăzute în planurile de redresare și 
reziliență. Acest obiectiv specific ar trebui 
urmărit în strânsă cooperare cu statele 
membre și cu administrațiile locale în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 57
Maria Grapini

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.

Or. en

Amendamentul 58
Markus Ferber

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.

Or. en

Amendamentul 59
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Kathleen Van 
Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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. Statele membre care 
doresc să beneficieze de mecanism ar 
trebui să consulte, ca parte a procesului 
de întocmire a planurilor de redresare și 
reziliență, autoritățile regionale și/sau 
locale, mediul academic, organizațiile 
societății civile, inclusiv partenerii sociali, 
comunitatea de afaceri, investitorii și alte 
părți interesate relevate, precum și 
parlamentele naționale. 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. Planurile de redresare și 
reziliență se bazează pe prioritățile 
comune ale UE, subliniind în acest 
context respectarea statului de drept și a 
valorilor noastre democratice de către 
statele membre care le întocmesc. 
Proiectele din cadrul mecanismului de 
reziliență al UE ar trebui să respecte 
valorile fundamentale, consacrate de 
tratatele UE, ale respectării demnității 
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umane, libertății, democrației, egalității, 
statului de drept și respectării drepturilor 
omului.

Or. en

Amendamentul 60
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, prin 
intermediul unui plan coerent de redresare 
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. Pentru a stimula acțiunile care 
nu se încadrează în prioritățile Pactului 
verde european și ale Agendei digitale, 
planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri suplimentare pentru 
depășirea crizei economice și relansarea 
sectoarelor de producție și a serviciilor 
celor mai afectate de criza provocată de 
pandemia de COVID-19. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a țintelor 
și a obiectivelor definite de statele 
membre.
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Amendamentul 61
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
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 este în concordanță cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, cu 
programele naționale de reformă, cu 
planurile naționale privind energia și clima, 
cu planurile pentru o tranziție justă, precum 
și cu acordurile de parteneriat și cu 
programele operaționale adoptate în cadrul 
fondurilor Uniunii. Pentru a stimula 
acțiunile care se încadrează în prioritățile 
Pactului verde european și ale Agendei 
digitale, planul ar trebui, de asemenea, să 
stabilească măsuri relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu și cu principiul de a nu 
face rău. Pentru operaționalizarea 
principiului de a nu face rău, ar trebui 
aplicate Regulamentul privind taxonomia 
UE (articolul 17) și lista de excludere în 
materie de climă și mediu din anexa III.
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Amendamentul 62
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
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 care contribuie direct la 
tranziția verde și cea digitală. Măsurile ar 
trebui să permită realizarea rapidă a 
țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor 
prevăzute în planurile naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora. 
Toate activitățile care beneficiază de sprijin 
ar trebui să se desfășoare cu respectarea 
deplină a priorităților Uniunii în materie de 
climă și mediu și, prin urmare, activitățile 
care afectează obiectivul de realizare a 
neutralității climatice până în 2050 nu ar 
trebui să fie sprijinite prin intermediul 
mecanismului.

Or. en
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Amendamentul 63
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
acesta ar trebui să cuprindă măsuri de 
punere în aplicare a reformelor și a 
proiectelor de investiții publice, precum și 
o strategie nouă pentru industrie și IMM-
uri, 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.

Or. en

Amendamentul 64
Ciarán Cuffe
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) Pentru a se asigura faptul că planul 
de redresare și reziliență contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor mecanismului, 
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 care sprijină 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.

Or. en

Amendamentul 65
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
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Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 66
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

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 centrală și 
globală în teritoriile respective și în 
nodurile transfrontaliere ca obiective 
principale în cadrul planurilor naționale 
de investiții pentru redresare în urma 
pandemiei de COVID-19.

Or. en

Amendamentul 67
Maria Grapini

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

(16a) Mecanismul ar trebui să țină 
seama de nevoia urgentă de sprijin 
financiar pentru IMM-uri în sectoarele 
turismului și transporturilor, care au fost 
cele mai afectate de criza provocată de 
pandemia de COVID-19, și să furnizeze 
lichidități IMM-urilor, pentru ca acestea 
să își poată continua activitatea.

Or. en

Amendamentul 68
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

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.

Or. en

Amendamentul 69
Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Brice Hortefeux, Barbara Thaler, Markus 
Pieper, Giuseppe Milazzo, Tom Berendsen

Propunere de regulament
Considerentul 16 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16c) Crearea unui spațiu european de 
transporturi sustenabil și inteligent 
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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 
completeze eforturile de instalare a 
ERTMS de-a lungul rețelelor TEN-T. 
Comisia ar trebui să întreprindă toate 
inițiativele necesare pentru a realiza acest 
obiectiv.

Or. en

Amendamentul 70
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta, în cadrul semestrului european, 
situația capacității de redresare, reziliență 
și adaptare din Uniune. Pentru a se asigura 
furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei disponibile în 
contextul semestrului european și, dacă 
sunt disponibile, pe informațiile privind 
punerea în aplicare a planurilor în anii 
precedenți.

(18) Pentru a contribui la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență de către statele 
membre, Consiliul ar trebui să poată 
discuta situația capacității de redresare, 
reziliență și adaptare din Uniune. Pentru a 
se asigura furnizarea unor date concrete 
corespunzătoare, această discuție ar trebui 
să se bazeze pe informațiile strategice și 
analitice ale Comisiei și, dacă sunt 
disponibile, pe informațiile privind punerea 
în aplicare a planurilor în anii precedenți.

Or. en

Amendamentul 71
Markus Ferber

Propunere de regulament
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Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) În vederea asigurării unei 
contribuții financiare semnificative, 
proporționale cu nevoile reale ale statelor 
membre pentru a întreprinde și a finaliza 
reformele și investițiile incluse în planul de 
redresare și reziliență, este oportun să se 
stabilească o contribuție financiară maximă 
disponibilă pentru acestea în cadrul 
mecanismului, în ceea ce privește sprijinul 
financiar (și anume, sprijinul financiar 
nerambursabil). Această contribuție 
maximă ar trebui calculată pe baza 
populației, a scăderii produsului intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor între 2019 și 
2020 și a creșterii ratei relative a șomajului 
din fiecare stat membru între 2019 și 2020.

Or. en

Amendamentul 72
Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Este necesar să se stabilească un 
proces privind transmiterea de către statele 
membre a propunerilor de planuri de 
redresare și reziliență, precum și privind 
conținutul acestora. În vederea asigurării 
celerității procedurilor, statele membre ar 
trebui să transmită planurile de redresare și 
reziliență în orice moment după intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, până 
la 31 august 2024. Pentru a se asigura o 
punere în aplicare rapidă, statele membre 
ar trebui să poată transmite un proiect de 
plan, împreună cu proiectul de informare 
bugetară relevant, începând cu șase luni 
înainte de transmiterea oficială a planului 
de redresare și reziliență.
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Or. en

Amendamentul 73
Ciarán Cuffe

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, de 
mediu și sociale, precum și a egalității de 
gen și economice; de asemenea, planul ar 
trebui să acorde prioritate măsurilor care 
sprijină tranziția către o economie 
circulară digitală și neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon și să includă 
o evaluare a măsurii în care planul va 
conduce la o creștere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră ale statului membru, va 
afecta mediul sau va mări externalitățile 
negative, precum poluarea aerului; acesta 
ar trebui să includă, de asemenea, o 
explicație privind coerența planului de 
redresare și reziliență propus cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en
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Amendamentul 74
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
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; Pe parcursul procesului ar trebui să 
se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 75
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Pentru a se asigura asumarea 
responsabilității la nivel național și 
concentrarea pe reformele și investițiile 
relevante, statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale; de asemenea, planul ar trebui să 
includă măsuri care contribuie direct la 
tranziția verde și cea digitală, evitând 
măsurile care ar afecta posibilitatea de 
realizare a unei Uniuni neutre din punct 
de vedere climatic până în 2050; acesta ar 
trebui să includă, de asemenea, o explicație 
privind coerența planului de redresare și 
reziliență propus cu provocările și 
prioritățile relevante specifice fiecărei țări 
identificate în contextul semestrului 
european. Pe parcursul procesului ar trebui 
să se aibă în vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 76
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

primească sprijin ar trebui să transmită 
Comisiei un plan de redresare și reziliență 
care să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Planul de redresare și 
reziliență ar trebui să stabilească setul 
detaliat de măsuri pentru punerea sa în 
aplicare, inclusiv ținte și obiective de 
etapă, precum și impactul preconizat al 
planului de redresare și reziliență asupra 
potențialului de creștere, a creării de locuri 
de muncă și a rezilienței economice și 
sociale la nivelul întregii Uniunii, astfel 
încât nimeni să nu fie lăsat în urmă; de 
asemenea, planul ar trebui să includă 
măsuri relevante pentru tranziția verde și 
cea digitală; acesta ar trebui să includă, de 
asemenea, o explicație privind coerența 
planului de redresare și reziliență propus cu 
provocările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european. Pe 
parcursul procesului ar trebui să se aibă în 
vedere și să se realizeze o cooperare 
strânsă între Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 77
Markus Ferber

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 

(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 
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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.

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 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 vedere și să se realizeze o 
cooperare strânsă între Comisie și statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 78
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en

Amendamentul 79
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Considerentul 22



PE657.214v01-00 50/163 AM\1212442RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Comisia ar trebui să acționeze în 
strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia va respecta pe deplin 
asumarea responsabilității la nivel național 
asupra procesului și, prin urmare, va ține 
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 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, 
inclusiv prin consolidarea infrastructurii 
și îmbunătățirea conectivității și a 
transporturilor; dacă justificarea furnizată 
de statul membru cu privire la costurile 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este proporțională cu 
impactul preconizat asupra economiei și a 
ocupării forței de muncă; dacă planul de 
redresare și reziliență propus conține 
măsuri de punere în aplicare a reformelor și 
a proiectelor de investiții publice care să 
reprezinte acțiuni coerente și dacă se 
preconizează că mecanismul propus de 
statul membru în cauză va asigura punerea 
în aplicare eficace a planului de redresare 
și reziliență, inclusiv a obiectivelor de 
etapă și a țintelor propuse și a indicatorilor 
aferenți.
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Or. en

Amendamentul 80
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Comisia ar trebui să evalueze 
planul de redresare și reziliență propus de 
statele membre și să acționeze în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia va respecta pe deplin asumarea 
responsabilității la nivel național asupra 
procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția către 
o economie circulară digitală și neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon 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 
egalitatea de gen și economică; dacă 
există o evaluare a măsurii în care planul 
va conduce la o creștere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră ale statului membru, 
va afecta mediul sau va mări 
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reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

externalitățile negative, precum poluarea 
aerului; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 81
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 

(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 
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și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții; 
dacă se preconizează că planul va avea un 
impact de durată în statul membru în 
cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, 
susținând realizarea neutralității climatice 
până cel târziu în 2050 și respectând 
principiul de a nu face rău; dacă se 
preconizează că planul va avea un impact 
de durată în statul membru în cauză; dacă 
se preconizează că planul va contribui în 
mod eficace la întărirea potențialului de 
creștere, la crearea de locuri de muncă și la 
reziliența economică și socială a statului 
membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale; 
dacă justificarea furnizată de statul 
membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 82
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 

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

procesului și, prin urmare, va ține seama de 
justificarea și de elementele furnizate de 
statul membru în cauză și va evalua dacă se 
preconizează că planul de redresare și 
reziliență propus de statul membru va 
contribui la abordarea în mod eficace a 
provocărilor identificate în recomandarea 
relevantă specifică fiecărei țări adresată 
statului membru în cauză sau în alte 
documente relevante adoptate oficial de 
Comisie în cadrul semestrului european; 
dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, 
evitând măsurile care ar afecta 
posibilitatea de realizare a unei Uniuni 
neutre din punct de vedere climatic până 
în 2050; dacă se preconizează că planul va 
avea un impact de durată în statul membru 
în cauză; dacă se preconizează că planul va 
contribui în mod eficace la întărirea 
potențialului de creștere, la crearea de 
locuri de muncă și la reziliența economică 
și socială a statului membru, la atenuarea 
impactului economic și social al crizei și la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale; dacă justificarea furnizată de 
statul membru cu privire la costurile totale 
estimate ale planului de redresare și 
reziliență transmis este rezonabilă și 
plauzibilă și este proporțională cu impactul 
preconizat asupra economiei și a ocupării 
forței de muncă; dacă planul de redresare și 
reziliență propus conține măsuri de punere 
în aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente și dacă se preconizează că 
mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 83
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Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

mecanismul propus de statul membru în 
cauză va asigura punerea în aplicare 
eficace a planului de redresare și reziliență, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a țintelor 
propuse și a indicatorilor aferenți.

Or. en

Amendamentul 84
Markus Ferber

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 
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.

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

Or. en

Amendamentul 85
Markus Ferber

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 

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

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. 
Cererea de împrumut ar trebui, de 
asemenea, să justifice modul în care 
împrumutul se încadrează în planificarea 
pe termen lung a statului membru, în 
conformitate cu bunele practici fiscale. 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 2022. În scopul 
asigurării unei bune gestiuni financiare, ar 
trebui să se plafoneze cuantumul total al 
tuturor împrumuturilor acordate în temeiul 
prezentului regulament. În plus, cuantumul 
maxim al împrumutului acordat fiecărui 
stat membru nu ar trebui să depășească 
4,7 % din venitul său național brut. O 
majorare a sumei plafonate ar trebui să fie 
posibilă în circumstanțe excepționale, în 
funcție de resursele disponibile. Din același 
motiv de asigurare a bunei gestiuni 
financiare, împrumutul ar trebui să poată fi 
plătit în tranșe, în funcție de obținerea de 
rezultate.

Or. en

Amendamentul 86
Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 87
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Cererea de împrumut ar trebui să 
fie justificată de nevoile financiare legate 
de reformele și investițiile suplimentare 
incluse în planul de redresare și reziliență, 

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

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

Or. en

Amendamentul 88
Markus Ferber

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 

(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 
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obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

obiective justifică o astfel de acțiune. 
Comisia ar trebui să evalueze cererea 
motivată și să ia o nouă decizie în termen 
de două luni.

Or. en

Amendamentul 89
Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Suspendarea și 
anularea contribuției financiare ar trebui 
să fie posibile atunci când planul de 
redresare și reziliență nu a fost pus în 
aplicare în mod satisfăcător de către 
statul membru. Ar trebui să se stabilească 
proceduri contradictorii pentru a se asigura 
faptul că decizia adoptată de Comisie în 
legătură cu suspendarea, anularea și 
recuperarea sumelor plătite respectă 
dreptul statelor membre de a prezenta 
observații.

(32) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice privind 
angajamentele bugetare, plățile, precum și 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Pentru a se asigura 
previzibilitatea, statele membre ar trebui să 
poată transmite cereri de plată de două ori 
pe an. Plățile ar trebui să fie achitate în 
tranșe și să se bazeze pe o evaluare 
pozitivă, realizată de Comisie, a punerii în 
aplicare a planului de redresare și reziliență 
de către statul membru. Ar trebui să se 
stabilească proceduri contradictorii pentru 
a se asigura faptul că deciziile adoptate de 
Comisie respectă dreptul statelor membre 
de a prezenta observații.

Or. en

Amendamentul 90
Josianne Cutajar
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Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 91
Ciarán Cuffe

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Criteriile de evaluare pe 
baza cărora sunt evaluate proiectele în 
funcție de măsura în care 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 limitate; în domeniul 
transporturilor sustenabile, de exemplu, 
proiectele care promovează legăturile 
transfrontaliere ar avea un impact pozitiv 
pe termen lung asupra economiei și a 
societății din UE.

Or. en

Amendamentul 92
Maria Grapini

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 
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, 

(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 
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, 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 93
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en



PE657.214v01-00 64/163 AM\1212442RO.docx

RO

Amendamentul 94
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 95
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 

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

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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ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară 
și pentru eficacitatea finanțării din partea 
Uniunii.
_________________
13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Amendamentul 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 

(39) Planurile de redresare și reziliență 
care urmează să fie puse în aplicare de 
statele membre și contribuția financiară 
corespunzătoare care le este alocată ar 
trebui să fie stabilite de Comisie printr-un 
act de punere în aplicare. În vederea 
asigurării unor condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare. 
Competențele de executare referitoare la 
adoptarea planurilor de redresare și 
reziliență și la plata sprijinului financiar la 
îndeplinirea obiectivelor de etapă și a 
țintelor relevante ar trebui să fie exercitate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
în cadrul procedurii de examinare 
prevăzute de acesta13. După adoptarea unui 
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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.

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. Astfel cum s-a stabilit în 
Comunicarea Comisiei intitulată 
„Consolidarea în continuare a statului de 
drept în cadrul Uniunii”, 
[COM(2019)0163], „în conformitate cu 
principiile statului de drept, toate 
autoritățile publice trebuie să acționeze 
întotdeauna în limitele stabilite de lege, 
respectând valorile democrației și ale 
drepturilor fundamentale, precum și sub 
controlul unor instanțe de judecată 
independente și imparțiale. Statul de drept 
înglobează, printre altele, următoarele 
principii: legalitatea – care implică un 
proces de adoptare a legislației 
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transparent, desfășurat în condiții de 
responsabilizare, democratic și pluralist –, 
securitatea juridică, interzicerea 
exercitării arbitrare a puterii executive, o 
protecție jurisdicțională efectivă asigurată 
de instanțe independente și imparțiale, un 
control judiciar efectiv, inclusiv 
respectarea drepturilor fundamentale, 
separarea puterilor și egalitatea în fața 
legii. Aceste principii au fost recunoscute 
de Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
și de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului”. Prin urmare, este fundamental 
ca Uniunea să condiționeze orice 
finanțare din partea UE, în special pe cea 
destinată stopării recesiunii provocate de 
pandemia de COVID-19, de respectarea 
deplină a statului de drept în toate statele 
membre.

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

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

Or. en

Amendamentul 97
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Scala fără precedent a 
Mecanismului de redresare și reziliență 
garantează cel mai mare grad de control 
în interesul contribuabililor din Uniune. 
Prin urmare, se aplică procedura 
bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor 
ar trebui să fie efectuată de Curtea de 
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Conturi Europeană. Bugetul general face 
obiectul procedurii de descărcare de 
gestiune.

Or. en

Amendamentul 98
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „statul de drept” înseamnă 
valoarea consacrată la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
drept una dintre valorile fundamentale ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 99
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și cea digitală, conectivitatea, ca 
impact de durată asupra productivității și 
rezilienței economiei Uniunii, 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.
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Dată fiind nevoia considerabilă de 
inovare în domeniul tranziției verzi și a 
transformării digitale care se manifestă în 
sectorul transporturilor, acesta ar trebui 
să fie tratat cu prioritate, în special în 
ceea ce privește proiectele legate de: 
(1) dezvoltarea și implementarea unei 
infrastructuri transfrontaliere sustenabile 
pentru electromobilitate și hidrogen;
(2) evoluția infrastructurii clasice, în 
special finalizarea rețelei centrale TEN-T, 
înlăturarea blocajelor și construirea 
conexiunilor transfrontaliere lipsă;
(3) dezvoltarea și implementarea unei 
infrastructuri transfrontaliere pentru 
sisteme inteligente de gestionare a 
traficului, cum ar fi sistemele inteligente 
de dirijare a parcărilor sau sistemele de 
evitare a ambuteiajelor;
(4) dezvoltarea și implementarea unei 
infrastructuri transfrontaliere pentru 
autovehiculele autonome;
(5) evoluția combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport, 
abordarea problemelor precum stocarea 
energiei sau costurile ridicate de 
producție.

Or. en

Amendamentul 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și cea digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, productivitatea, 

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

educația și competențele, cercetarea și 
inovarea, creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare, și ține seama de 
disparitățile existente între dezvoltarea 
economiei și infrastructurii din statele 
membre și regiunile individuale, inclusiv 
cele rurale, montane, ultraperiferice și 
greu accesibile.

Or. en

Amendamentul 101
Ciarán Cuffe

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 carbon, mobilitatea sustenabilă, 
conectivitatea transfrontalieră, turismul 
sustenabil, sănătatea, competitivitatea, 
reziliența, productivitatea, educația și 
competențele, cercetarea și inovarea, 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, protecția mediului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, precum și la stabilitatea sistemelor 
financiare.

Or. en

Amendamentul 102
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt
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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 Uniune neutră din punct de vedere 
climatic până în 2050, tranziția digitală, 
sănătatea, competitivitatea, reziliența, 
productivitatea, educația și competențele, 
cercetarea și inovarea, creșterea inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locurile 
de muncă și investițiile, precum și la 
stabilitatea sistemelor financiare.

Or. en

Amendamentul 103
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 104
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 105
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Turismul este unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19.

Amendamentul 106
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și transformarea digitală, sănătatea, 
mobilitatea, infrastructurile de transport, 
turismul, competitivitatea, reziliența, 
productivitatea, educația și competențele, 
cercetarea și inovarea.

Or. en

Amendamentul 107
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Domeniile de politică ce intră în sfera 
de aplicare a Mecanismului de redresare 
și reziliență includ măsuri cum ar fi 
următoarele:
(a) măsuri care conduc la decarbonizarea 
completă, la maximizarea eficienței 
energetice și a potențialului de 
economisire a emisiilor de carbon, la 



AM\1212442RO.docx 75/163 PE657.214v01-00

RO

combaterea sărăciei energetice, la 
creșterea utilizării energiei electrice din 
surse de energie regenerabile și a 
hidrogenului, la diversificarea și 
asigurarea securității aprovizionării cu 
energie și la realizarea unei integrări 
solide a aplicării economiei circulare;
(b) măsuri care îmbunătățesc digitalizarea 
serviciilor și a administrației publice și 
creează un mediu care facilitează 
utilizarea TIC și dezvoltarea unor soluții 
inteligente în cadrul întreprinderilor, de 
la dezvoltarea tehnologiilor TIC până la 
implementarea acestora;
(c) măsuri care sprijină dezvoltarea 
mobilității fără emisii și a infrastructurii 
necesare pentru a facilita utilizarea unor 
astfel de vehicule și lanțul valoric al 
mobilității, îmbunătățind infrastructura 
feroviară și materialul rulant pe liniile de 
navetă și utilizarea hidrogenului verde în 
producția și introducerea combustibililor 
alternativi;
(d) măsuri în domeniul educației și al 
învățării și formării pe tot parcursul vieții, 
inclusiv dezvoltarea de programe 
naționale și regionale de perfecționare și 
de recalificare și formarea competențelor 
care pot sprijini tranziția digitală și pe cea 
verde, inclusiv programe speciale pentru 
angajații care se confruntă cu riscul lipsei 
de competențe digitale, șanse egale și 
acces pentru toți.

Or. en

Amendamentul 108
Carles Puigdemont i Casamajó

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 

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
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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.

coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre 
și a regiunilor acestora, prin atenuarea 
impactului social și economic al crizei și 
prin sprijinirea dublei tranziții, verzi și 
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, la încurajarea 
convergenței economice între statele 
membre și regiunile acestora și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 109
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 restabilirea potențialului de creștere 
al economiilor Uniunii și încurajarea 
creării de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, 
precum și prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei și prin sprijinirea 
tranziției verzi și a transformării digitale, 
cu scopul de a realiza o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, de a crea locuri de muncă și 
oportunități de investiții și de a asigura 
stabilitatea sistemelor financiare, 
păstrând valoarea adăugată a sprijinului 
financiar în interiorul Uniunii.
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Amendamentul 110
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 111
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Josianne Cutajar, Marianne Vind, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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 

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, teritorial, 
regional și economic al crizei și prin 
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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.

sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale, 
contribuind astfel la restabilirea 
potențialului de creștere al economiilor 
Uniunii, la încurajarea creării de locuri de 
muncă și a eforturilor de perfecționare și 
de recalificare a lucrătorilor în urma 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 și la promovarea creșterii durabile și a 
conectivității.

Or. en

Amendamentul 112
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
prin atenuarea impactului social și 
economic al crizei, inclusiv reducerea 
inegalității economice, și prin sprijinirea 
tranziției către o economie circulară 
digitală și neutră din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon, contribuind astfel la 
restabilirea potențialului de creștere al 
economiilor Uniunii, la încurajarea creării 
de locuri de muncă în urma crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 și la 
promovarea creșterii durabile.

Or. en

Amendamentul 113
Markus Ferber

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

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

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

Or. en

Amendamentul 114
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Obiectivul general al Mecanismului 
de redresare și reziliență este de a promova 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin îmbunătățirea capacității de 
reziliență și de adaptare a statelor membre, 
ținând seama de regiunile ultraperiferice, 
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.

Or. en
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Justificare

Regiunile ultraperiferice se confruntă cu limitări speciale, care creează provocări pentru 
dezvoltarea acestora și obstacole în calea integrării lor pe piața internă. Situația specială a 
regiunilor ultraperiferice a fost recunoscută la articolul 349 din TFUE.

Amendamentul 115
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 116
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru a conferi reziliență 
economiei Uniunii, este necesar să se 
adopte politici preventive, care atenuează 
impactul crizelor actuale și viitoare ce 
afectează categoriile sociale cele mai 
vulnerabile. Prin urmare, mecanismul de 
redresare și reziliență urmărește să 
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remedieze problemele economice și 
sociale create de pandemia de COVID-19 
și să contribuie la transformarea 
economiei în vederea atenuării crizelor în 
desfășurare din domeniul climei și al 
biodiversității și a adaptării la acestea.
Acest lucru este realizat prin promovarea 
politicilor de suficiență și a politicilor în 
cadrul cărora protecția în materie de 
climă și mediu este decuplată de la 
creșterea economică, prin investiții în 
serviciile publice care promovează justiția 
socială și în domeniul mediului, prin 
promovarea egalității de gen, având în 
vedere impactul disproporționat pe care 
astfel de crize îl au asupra femeilor, prin 
promovarea punerii integrale în aplicare 
a Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și a 
Convenției cu privire la drepturile 
copilului, precum și prin combaterea 
discriminării bazate pe criteriul de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
convingere, dizabilitate, vârstă sau 
orientare sexuală.

Or. en

Amendamentul 117
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Mecanismul de redresare și 
reziliență alocă 10 % din resursele sale 
acțiunilor în domeniul biodiversității și 
40 % acțiunilor climatice, pentru a fi 
coerent cu ținta generală de a aloca 30 % 
din cheltuielile bugetare ale UE sprijinirii 
obiectivelor climatice, contribuind astfel 
la realizarea obiectivelor Pactului verde 
european, a noilor obiective ale Uniunii 
în materie de energie și climă pentru 
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2030, a obiectivelor Acordului de la Paris 
și a neutralității climatice până cel târziu 
în 2050. Pentru a evalua cheltuielile în 
materie de climă și de mediu și pentru a 
respecta principiul de a nu face rău, 
cheltuielile în materie de climă și de 
mediu sunt urmărite cu ajutorul criteriilor 
prevăzute de Regulamentul privind 
taxonomia UE.

Or. en

Amendamentul 118
João Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Pentru a îndeplini acest obiectiv 
general, obiectivul specific al 
Mecanismului de redresare și reziliență 
este de a furniza sprijin financiar statelor 
membre în vederea stimulării proiectelor 
care facilitează dezvoltarea lor și 
investițiile în sectoarele productive și 
strategice, inclusiv în sectorul 
transporturilor, și care au un rol 
structural în asigurarea de servicii publice 
universale, gratuite și de calitate. Acest 
obiectiv specific trebuie urmărit 
respectând strategiile specifice de 
dezvoltare ale statelor membre în cauză și 
aducând o contribuție semnificativă prin 
asigurarea unor răspunsuri imediate la 
consecințele pandemiei de COVID-19 și 
prin efectuarea unor investiții publice 
care să aibă un rol structural în 
asigurarea coeziunii sociale și teritoriale a 
statelor membre și a Uniunii Europene.

Or. pt

Amendamentul 119
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Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 120
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 121
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

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) 
literele (a) și (b) se alocă finanțării 
proiectelor de interes european comun 
menționate la articolul 5a.

Or. en

Amendamentul 122
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Proiecte de interes european comun

Suma menționată la articolul 5 
alineatul (1) litera (ba) se utilizează 
pentru finanțarea proiectelor de interes 
european comun care au o sferă 
europeană de aplicare și contribuie în 
mod semnificativ la tranziția verde și la 
cea digitală, precum și la redresarea 
economică în urma crizei provocate de 
pandemia de COVID-19. Proiectele de 
interes european comun sunt introduse de 
Comisie prin acte delegate care precizează 
statele membre participante, sumele, 
obiectivele de etapă și țintele, 
proiectele/tipurile de proiecte prioritare. 
Proiectele de interes european comun 
sunt cele din următoarele domenii:
- turism sustenabil;
- industria aeronautică;
- navigabilitatea pe căile navigabile 



AM\1212442RO.docx 85/163 PE657.214v01-00

RO

interioare;
- ERTMS pe coridoarele europene de 
transport de marfă.

Or. en

Amendamentul 123
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Resursele din programele care fac 

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

Or. en

Amendamentul 124
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 125
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 126
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. În cazul unei neconformități cu 
statul de drept, astfel cum se stabilește la 
articolul 3 din prezentul regulament, 
precum și în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Comisia adoptă, printr-un act de punere în 
aplicare, o decizie de suspendare a 
termenului de adoptare a deciziilor 
prevăzute la articolul 17 alineatele (1) și 
(2) și/sau de suspendare a plăților în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență.
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Or. en

Amendamentul 127
Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 128
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 129
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 130
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Toate fondurile neutilizate se 
transferă integral în CFM ordinar și se 
utilizează exclusiv pentru fondurile din 
CFM care au trebuit să fie reduse din 
cauza instituirii Mecanismului de 
redresare și reziliență, în special cele din 
domeniul cercetării, al digitalizării, al 
educației și al transporturilor.

Or. en

Amendamentul 131
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru fiecare stat membru se calculează o 
contribuție financiară maximă pentru 
alocarea sumei prevăzute la articolul 5 
alineatul (1) litera (a), utilizând 
metodologia stabilită în anexa I, pe baza 
populației, a scăderii produsului intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor între 2019 și 
2020 și a creșterii ratei relative a șomajului 
din fiecare stat membru între 2019 și 2020.

Or. en

Amendamentul 132
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
334 950 000 000 EUR, prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a). Fiecare 
stat membru poate transmite cereri în 
limita contribuției sale financiare 
maxime, prevăzute la articolul 10, pentru 
a-și pune în aplicare planul de redresare 
și reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2022, 
Comisia pune la dispoziție o alocare de 
două treimi din suma prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1) litera (a) pentru 
cererile transmise de statele membre în 
conformitate cu articolele 14-18 din 
capitolul III din prezentul regulament și o 
alocare de o treime pentru procedurile de 
achiziții publice în conformitate cu 
articolele 18a și 18b.

Or. en

Amendamentul 133
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 134
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 decembrie 2024, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

1. Până la 31 decembrie 2022, la 
cererea unui stat membru, Comisia poate 
acorda statului membru în cauză un sprijin 
sub formă de împrumut pentru punerea în 
aplicare a planurilor sale de redresare și 
reziliență.

Or. en

Amendamentul 135
Markus Ferber

Propunere de regulament
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Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2024. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

2. Un stat membru poate solicita un 
împrumut în același timp cu transmiterea 
unui plan de redresare și reziliență prevăzut 
la articolul 15 sau la o altă dată, până la 31 
august 2022. În acest din urmă caz, cererea 
trebuie să fie însoțită de un plan revizuit, 
care să includă obiective de etapă și ținte 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 136
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 137
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

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

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

Or. en

Amendamentul 138
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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 toate 
autoritățile naționale, regionale și locale 
și cu toate părțile interesate relevante. 
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.

Or. en

Amendamentul 139
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
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Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite la articolul 4, statele membre 
elaborează planuri naționale de redresare și 
reziliență, ținând seama de 
particularitățile și caracteristicile 
regionale ale acestora. 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.

Or. en

Amendamentul 140
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 141
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Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante definite de fiecare 
stat membru pentru a-și consolida 
coeziunea economică, socială și 
teritorială, în special în urma impactului 
crizei provocate de pandemia de COVID-
19 asupra sectoarelor sale economice 
naționale.

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

Or. en

Amendamentul 142
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 2. Planurile de redresare și reziliență 
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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.

trebuie să fie în concordanță cu 
recomandările și prioritățile relevante 
specifice fiecărei țări identificate în 
contextul semestrului european, în special 
cele relevante pentru dubla tranziție, verde 
și digitală, sau care sunt generate de 
această tranziție. 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. În sfârșit, 
planurile de redresare și reziliență 
respectă statul de drept, astfel cum este 
consacrat acesta la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 143
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care sunt 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu noile 
obiective ale Uniunii în materie de climă 
și energie pentru 2030, cu obiectivul de 
realizare a neutralității climatice până cel 
târziu în 2050 și cu provocările și 
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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.

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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 144
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția verde și cea digitală sau care 
sunt generate de aceste tranziții. Planurile 
de redresare și reziliență trebuie să fie în 
concordanță și cu informațiile incluse de 
statele membre în programele naționale de 
reformă din cadrul semestrului european, 

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
domeniile de politică enumerate la 
articolul 3. Planurile de redresare și 
reziliență trebuie să fie în concordanță și cu 
informațiile incluse de statele membre în 
programele naționale de reformă din cadrul 
semestrului european, în planurile lor 
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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.

naționale privind energia și clima și în 
actualizările acestora în temeiul 
Regulamentului (UE) 2018/199921, în 
planurile teritoriale pentru o tranziție justă 
din cadrul Fondului pentru o tranziție 
justă22, precum și în acordurile de 
parteneriat și în programele operaționale 
din cadrul fondurilor Uniunii.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 145
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planurile de redresare și reziliență 
trebuie să fie în concordanță cu provocările 
și prioritățile relevante specifice fiecărei 
țări identificate în contextul semestrului 
european, în special cele relevante pentru 
tranziția către neutralitatea climatică până 
în 2050 și pentru tranziția digitală. 
Planurile de redresare și reziliență trebuie 
să fie în concordanță și cu informațiile 
incluse de statele membre în programele 
naționale de reformă din cadrul semestrului 
european, în planurile lor naționale privind 
energia și clima și în actualizările acestora 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/199921, 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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Amendamentul 146
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Planurile naționale de redresare și 
reziliență respectă pe deplin principiul de 
a nu face rău. Nicio activitate sau măsură 
pusă în aplicare în temeiul planurilor 
naționale de redresare și reziliență nu 
subminează obiectivele Pactului verde 
european, ale Acordului de la Paris sau 
obiectivul realizării neutralității climatice 
până cel târziu în 2050. Pentru a 
operaționaliza acest principiu, se aplică 
lista de excludere în materie de climă și 
mediu din anexa III și Comisia utilizează 
criteriile stabilite în Regulamentul privind 
taxonomia UE. În vederea realizării 
acestui obiectiv, Comisia este 
împuternicită să adopte, până la 31 
decembrie 2020, un act delegat care va 
completa prezentul regulament în scopul 
stabilirii orientărilor legate de principiul 
de a nu face rău, astfel cum este definit la 
articolul 2 punctul 17 din Regulamentul 
(UE) 2019/2088 privind informațiile 
privind durabilitatea în sectorul serviciilor 
financiare și, în ceea ce privește aspectele 
legate de mediu, la articolul 17 din 
Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile (taxonomia UE).

Or. en
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Amendamentul 147
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În conformitate cu obiectivul de a 
promova coeziunea socială, economică și 
teritorială prevăzută de prezentul 
regulament, fiecare stat membru 
organizează, în conformitate cu cadrul 
său instituțional și juridic, un parteneriat 
cu autoritățile regionale și locale 
competente. Acești parteneri sunt 
implicați de statele membre în elaborarea 
planurilor și pe întreaga durată a punerii 
în aplicare a acestor planuri. Statele 
membre urmăresc, după caz, elementele 
prevăzute în Codul european de conduită 
referitor la parteneriat [Regulamentul 
delegat (UE) nr. 240/2014]. În mod 
alternativ, Comisia adoptă un act delegat 
pentru a furniza un cod european de 
conduită referitor la parteneriat cu scopul 
de a sprijini și a asista statele membre în 
organizarea acestui parteneriat.

Or. en

Amendamentul 148
Josianne Cutajar

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial cel târziu până la 30 aprilie. Statul 
membru poate transmite un proiect de plan 

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză 
constituie o anexă la programul său 
național de reformă și este transmis în mod 
oficial în orice moment după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, până la 
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începând cu data de 15 octombrie a anului 
precedent, împreună cu proiectul de buget 
pentru anul următor.

31 august 2024. Un stat membru poate 
transmite un proiect de plan începând cu 
șase luni înainte de transmiterea oficială 
a planului de redresare și reziliență, 
împreună cu proiectul de informare 
bugetară relevant.

Or. en

Amendamentul 149
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Planul de redresare și reziliență 
prezentat de statul membru în cauză este 
transmis în mod oficial cel târziu după trei 
luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Statul membru 
poate transmite un proiect de plan începând 
cu data de 15 octombrie 2020.

Or. en

Amendamentul 150
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Planul de redresare și reziliență 
trebuie să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător. Aceasta stabilește, în 
special, următoarele elemente:

3. Planul de redresare și reziliență 
trebuie să fie motivat și justificat în mod 
corespunzător și poate fi redactat în 
oricare dintre limbile regionale și 
naționale oficiale ale Uniunii. Aceasta 
stabilește, în special, următoarele elemente:

Or. en
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Amendamentul 151
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 152
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o explicație a modului în care se 
preconizează că vor fi abordate planul 
național integrat (actualizat) în materie de 
energie și climă și recomandările 
Comisiei privind acest plan;

Or. en

Amendamentul 153
Markus Ferber

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 

(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 
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cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

și socială a statului membru în cauză, 
promovează dezvoltarea infrastructurii 
transfrontaliere de transport, atenuează 
impactul economic și social al crizei și 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și a 
convergenței;

Or. en

Amendamentul 154
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă și reziliența 
economică și socială a statului membru în 
cauză, atenuează impactul economic și 
social al crizei, punând un accent deosebit 
pe microîntreprinderile și IMM-urile cele 
mai afectate de criză, și contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a convergenței;

Or. en

Amendamentul 155
Josianne Cutajar

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 

(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 
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social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței;

social al crizei și contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a convergenței, precum și la egalitatea 
de gen;

Or. en

Amendamentul 156
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) o explicație a modului în care 
planul întărește potențialul de creștere, 
crearea de locuri de muncă, convergența 
regională și reziliența economică și socială 
a statului membru în cauză, atenuează 
impactul economic și social al crizei și 
îmbunătățește coeziunea economică, 
socială și teritorială și convergența;

Or. en

Amendamentul 157
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 justă și verde 
către realizarea neutralității climatice 
până cel târziu în 2050, a noilor obiective 
ale Uniunii în materie de climă și energie 
pentru 2030, a țintelor stabilite în Legea 
europeană a climei și a obiectivelor 
tranziției digitale sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții. În 
mod mai specific, o explicație a modului 
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în care se preconizează că măsurile vor 
asigura că cel puțin 40 % din suma 
solicitată pentru planul de redresare și 
reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor climatice, iar 10 % la acțiunile 
în domeniul biodiversității;

Or. en

Amendamentul 158
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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 direct la tranziția verde și la 
cea digitală și la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții, evitând 
măsurile care ar afecta posibilitatea de 
realizare a unei Uniuni neutre din punct 
de vedere climatic până în 2050;

Or. en

Amendamentul 159
Ciarán Cuffe

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 
circulară digitală și neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon sau la 
abordarea provocărilor generate de aceste 
tranziții, în special precizarea măsurii în 
care planul va conduce la o creștere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră ale 
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statului membru, va afecta mediul sau va 
mări externalitățile negative;

Or. en

Amendamentul 160
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o explicație a modului în care se 
preconizează că măsurile prevăzute în plan 
vor contribui la tranziția verde și la cea 
digitală sau la abordarea provocărilor 
generate de aceste tranziții, în special în 
ceea ce privește investițiile necesare în 
infrastructura de transporturi sustenabile 
și evoluția combustibililor alternativi 
pentru toate modurile de transport;

Or. en

Amendamentul 161
Carles Puigdemont i Casamajó

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 dubla tranziție, verde și 
digitală, sau la abordarea provocărilor 
generate de această tranziție;

Or. en

Amendamentul 162
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
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Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație, bazată pe o evaluare a 
impactului, 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 atât la 
planul național în materie de energie și 
climă, cât și la planurile teritoriale privind 
tranziția justă;

Or. en

Amendamentul 163
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o explicație a modului în care 
toate măsurile preconizate respectă pe 
deplin principiul de a nu face rău, în 
conformitate cu articolul 14 
alineatul (2a), și că, prin urmare, țin 
seama de lista de excludere în materie de 
climă și mediu din anexa III și de 
Regulamentul privind taxonomia UE;

Or. en

Amendamentul 164
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 165
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) obiectivele de etapă și țintele 
preconizate și un calendar indicativ pentru 
punerea în aplicare a reformelor pe 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;

Or. en

Amendamentul 166
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 167
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 168
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) proiectele de investiții preconizate 
și perioada de investiții aferentă;

(e) proiectele de investiții preconizate 
și perioada de investiții aferentă, incluzând 
evaluarea ciclului de viață al investițiilor;

Or. en

Amendamentul 169
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) măsuri eficace de asigurare a 
vizibilității finanțării UE și a 
transparenței beneficiarilor; instituirea 
unui sistem de monitorizare digital pentru 
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fondurile UE, care urmează să fie 
introdus de Comisie.

Or. en

Amendamentul 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) după caz, informații privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune;

(g) după caz, informații privind 
finanțarea existentă sau planificată 
acordată de Uniune, ținând seama de 
caracteristicile regionale ale statului 
membru în cauză;

Or. en

Amendamentul 171
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare;

(h) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare, cum ar fi transpunerea adecvată 
a directivelor care, eventual, nu au fost 
transpuse în mod corespunzător de către 
statul membru înainte de prezentarea 
planului său de redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 172
Carles Puigdemont i Casamajó

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

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

(i) o justificare a coerenței planului de 
redresare și reziliență cu statul de drept, 
astfel cum este prevăzut la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, și 
cu cadrul juridic al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 173
Marianne Vind, Petar Vitanov, Kathleen Van Brempt

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;

Or. en

Amendamentul 174
Carles Puigdemont i Casamajó

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) o evaluare a impactului teritorial 
al planului;

Or. en

Amendamentul 175
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Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 176
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La elaborarea propunerilor 
privind planul lor de redresare și 
reziliență, statele membre lucrează în 
strâns parteneriat cu autoritățile 
regionale și locale, cu partenerii 
economici, sociali și de mediu și cu 
societatea civilă, pentru a asigura o 
strategie de redresare și reziliență care se 
bucură de un sprijin larg, justă din punct 
de vedere social, sustenabilă și adaptată 
exigențelor viitorului.

Or. en

Amendamentul 177
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 a
Proiecte neeligibile

Cheltuielile de consum și cheltuielile 
bugetare curente nu sunt eligibile pentru 
finanțare.

Or. en

Amendamentul 178
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia acționează 
în strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia poate face observații sau 
solicita informații suplimentare. Statul 
membru în cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și poate revizui 
planul, dacă este necesar, înainte de 
transmiterea sa oficială.

1. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia acționează 
în strânsă cooperare cu statul membru în 
cauză. Comisia face observații sau solicită 
informații suplimentare. Statul membru în 
cauză furnizează informațiile suplimentare 
solicitate și revizuiește planul, dacă este 
necesar, înainte de transmiterea sa oficială.

Or. en

Amendamentul 179
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia acționează 
în strânsă cooperare cu statul membru în 

1. Atunci când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia acționează 
în strânsă cooperare cu statul membru în 
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cauză. Comisia poate face observații sau 
solicita informații suplimentare. Statul 
membru în cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și poate revizui 
planul, dacă este necesar, înainte de 
transmiterea sa oficială.

cauză. Comisia poate face observații sau 
solicita informații suplimentare. Statul 
membru în cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și revizuiește 
planul, dacă este necesar, înainte de 
transmiterea sa oficială.

Or. en

Amendamentul 180
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 181
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia se asigură 
că toate măsurile sunt conforme cu 
angajamentele UE de a realiza 
neutralitatea climatică până cel târziu în 
2050 și că cel puțin 40 % din suma 
solicitată pentru planul de redresare și 
reziliență contribuie la integrarea 
acțiunilor climatice, iar 10 % la acțiunile 
în domeniul biodiversității. Această 
evaluare este realizată prin aplicarea 
principiilor din Regulamentul privind 
taxonomia UE.

Or. en

Amendamentul 182
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Când evaluează planul de 
redresare și reziliență, Comisia se asigură 
că toate măsurile respectă pe deplin 
principiul de a nu face rău, în 
conformitate cu articolul 14 
alineatul (2a), și că, prin urmare, țin 
seama de lista de excludere în materie de 
climă și mediu din anexa III și de 
Regulamentul privind taxonomia UE.

Or. en

Amendamentul 183
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va contribui la 
abordarea în mod eficace a provocărilor 
identificate în recomandările relevante 
specifice fiecărei țări adresate statului 
membru în cauză și în alte documente 
relevante adoptate oficial de Comisie în 
materie de respectare a statului de drept 
în statul membru în cauză și în ceea ce 
privește semestrul european;

Or. en

Amendamentul 184
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, 
ținând seama în mod specific de 
obiectivele stabilite în planurile naționale 
integrate privind energia și clima și în 
Regulamentul privind guvernanța uniunii 
energetice și a acțiunilor climatice, 
precum și de noile obiective ale Uniunii în 
materie de climă și energie pentru 2030 și 
de obiectivele de etapă în direcția 
realizării neutralității climatice până cel 
târziu în 2050, astfel cum sunt menționate 
în Legea europeană a climei;

Or. en

Amendamentul 185
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
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Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția către 
o economie circulară digitală și neutră din 
punctul de vedere al emisiilor de carbon 
sau la abordarea provocărilor generate de 
aceste tranziții și în special dacă planul va 
conduce la o creștere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră ale statului membru, va 
afecta mediul sau va mări externalitățile 
negative;

Or. en

Amendamentul 186
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, 
evitând măsurile care ar afecta 
posibilitatea de realizare a unei Uniuni 
neutre din punct de vedere climatic până 
în 2050;

Or. en

Amendamentul 187
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții și 
la furnizarea mijloacelor prin care să se 
realizeze o infrastructură durabilă și 
rezilientă;

Or. en

Amendamentul 188
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 189
Petar Vitanov, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Andris Ameriks, Sara Cerdas, 
Ismail Ertug, Johan Danielsson, Marianne Vind, Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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;

Or. en
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Amendamentul 190
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact de 
durată asupra statului membru în cauză;

(c) dacă se preconizează că planul de 
redresare și reziliență va avea un impact de 
durată asupra statului membru în cauză, 
precum și în toate regiunile acestuia;

Or. en

Amendamentul 191
Ciarán Cuffe

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;

Or. en

Amendamentul 192
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 193
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) dacă planul de redresare și 
reziliență conține măsuri de punere în 
aplicare a reformelor și a proiectelor de 
investiții publice care să reprezinte acțiuni 
coerente, cum ar fi transpunerea adecvată 
a directivelor care, eventual, nu au fost 
transpuse în mod corespunzător de către 
statul membru înainte de prezentarea 
planului său de redresare și reziliență și a 
căror transpunere poate avea un impact 
pozitiv asupra acestor reforme;

Or. en

Amendamentul 194
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În scopul evaluării planurilor de 
redresare și reziliență transmise de statele 
membre, Comisia poate beneficia de 
asistență furnizată de experți.

5. În scopul evaluării planurilor de 
redresare și reziliență transmise de statele 
membre, Comisia poate beneficia de 
asistență furnizată de experți, a căror listă 
se publică integral pe site-ul Comisiei.

Or. en

Amendamentul 195
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Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În scopul evaluării planurilor de 
redresare și reziliență transmise de statele 
membre, Comisia poate beneficia de 
asistență furnizată de experți.

5. În scopul evaluării planurilor de 
redresare și reziliență transmise de statele 
membre, Comisia beneficiază de asistență 
furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 196
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 197
Markus Pieper

Propunere de regulament
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Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 198
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 199
Carles Puigdemont i Casamajó
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Contribuția financiară prevăzută la 
alineatul (1) se stabilește pe baza costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență propus de statul membru în 
cauză, astfel cum au fost evaluate în 
temeiul criteriilor stabilite la articolul 16 
alineatul (3). Cuantumul contribuției 
financiare se stabilește după cum urmează:

3. Contribuția financiară prevăzută la 
alineatul (1) se stabilește pe baza costurilor 
totale estimate ale planului de redresare și 
reziliență propus de statul membru în 
cauză, precum și pe baza respectării 
statului de drept în acel stat membru, 
astfel cum au fost evaluate în temeiul 
criteriilor stabilite la articolul 16 alineatul 
(3). Cuantumul contribuției financiare se 
stabilește după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 200
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 201
Markus Ferber

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 

(a) contribuția financiară care urmează 
să fie plătită în tranșe după ce statul 
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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;

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;

Or. en

Amendamentul 202
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. În cazul în care Comisia evaluează 
negativ un plan de redresare și reziliență, 
decizia este însoțită de o evaluare 
justificată în mod corespunzător. Statul 
membru în cauză poate transmite un alt 
plan de redresare și reziliență și poate să 
utilizeze, de asemenea, Instrumentul de 
sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 203
Markus Ferber

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

Or. en
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Amendamentul 204
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate înainta Comisiei o cerere 
motivată de modificare sau de înlocuire a 
deciziilor prevăzute la articolul 17 
alineatele (1) și (2). În acest sens, statul 
membru poate propune un plan de 
redresare și reziliență modificat sau un nou 
plan.

1. În cazul în care planul de redresare 
și reziliență, inclusiv obiectivele de etapă și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru în cauză ca urmare a unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză înaintează Comisiei o cerere 
motivată de modificare și/sau de înlocuire 
a deciziilor prevăzute la articolul 17 
alineatele (1) și (2). În acest sens, statul 
membru propune un plan de redresare și 
reziliență modificat sau un nou plan.

Or. en

Amendamentul 206
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 207
Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 208
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 

3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru în 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 209
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Valoarea adăugată europeană a 

programului
(1) Până la 31 iulie 2022, Comisia 
lansează proceduri de achiziții publice 
pentru proiecte cu valoare europeană 
adăugată.
(2) Rata maximă de cofinanțare pentru 
propunerile de proiecte nu depășește 
50 %.
(3) Suma maximă care poate fi alocată 
pentru propuneri individuale de proiecte 
nu depășește 5 000 000 000 EUR.
(4) Comisia evaluează proiectele adecvate 
în termen de trei luni de la primirea 
propunerii.
(5) Comisia evaluează propunerile de 
proiecte primite prin aplicarea unor 
standarde comparabile cu cele descrise în 
legătură cu evaluarea planurilor 
naționale de redresare și reziliență.
(6) Comisia evaluează eligibilitatea prin 
raportare la criteriile descrise la 
articolul 18b.
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Or. en

Amendamentul 210
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18b
Valoarea adăugată europeană a 

programului – Eligibilitate
 Proiectele din acest cadru maximizează 
valoarea adăugată și impactul Uniunii și 
sprijină obiectivele de politică de interes 
european strategic ale Uniunii care au o 
dimensiune transfrontalieră, cuprind cel 
puțin două state membre și consolidează 
competitivitatea pe termen lung a Uniunii 
în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 211
Markus Ferber

Propunere de regulament
Capitolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea adăugată europeană

Or. en

Amendamentul 212
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 213
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 214
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Massimiliano Salini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 215
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 
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tranșei de împrumut. Aceste cereri de plată 
pot fi transmise Comisiei de către statele 
membre de două ori pe an. În termen de 
două luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost atinse în mod 
satisfăcător obiectivele de etapă și țintele 
relevante stabilite în decizia prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1). În scopul 
evaluării, se ia în considerare și 
mecanismul operațional prevăzut la 
articolul 17 alineatul (6). Comisia poate 
beneficia de asistență furnizată de experți.

împrumut. Aceste cereri de plată pot fi 
transmise Comisiei de către statele membre 
de două ori pe an. În termen de două luni 
de la primirea cererii, Comisia evaluează 
dacă au fost atinse în mod satisfăcător 
obiectivele de etapă și țintele relevante 
stabilite în decizia prevăzută la articolul 17 
alineatul (1). În scopul evaluării, se ia în 
considerare și mecanismul operațional 
prevăzut la articolul 17 alineatul (6). 
Comisia poate beneficia de asistență 
furnizată de experți.

Or. en

Amendamentul 216
Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 217
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 6

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

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

Or. en

Amendamentul 218
Marco Campomenosi

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 219
Markus Ferber
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Propunere de regulament
Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19a
Statul de drept

Statele membre care fac obiectul unei 
proceduri în conformitate cu articolul 7 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene sunt eligibile pentru a beneficia 
de doar 25 % din contribuția financiară 
stabilită în conformitate cu articolul 19.

Or. en

Amendamentul 220
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

20 Raportarea de către statul membru 
în cadrul semestrului european

20 Raportarea de către statul membru 
în cadrul semestrului european și în 
materie de respectare a statului de drept

Or. en

Amendamentul 221
Marco Campomenosi

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, 

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 
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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.

articolul 17 alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 222
Markus Ferber

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 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 223
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1
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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 cu privire la progresele 
înregistrate în implementarea planurilor de 
redresare și reziliență în materie de 
respectare a statului de drept și în cadrul 
procesului semestrului european, inclusiv 
cu privire la mecanismul operațional 
prevăzut la articolul 17 alineatul (6). În 
acest scop, rapoartele trimestriale elaborate 
de statele membre în cauză se reflectă în 
mod corespunzător în programele naționale 
de reformă, care se utilizează ca instrument 
pentru raportarea privind progresele 
înregistrate în direcția finalizării planurilor 
de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 224
Josianne Cutajar

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

Or. en
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Amendamentul 225
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, planurile de redresare și 
reziliență, astfel cum au fost aprobate în 
actul delegat al Comisiei, în conformitate 
cu articolul 17. Statul membru în cauză 
poate solicita Comisiei să mascheze 
informațiile sensibile sau confidențiale, a 
căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele sale publice. Într-un astfel de 
caz, Comisia se consultă cu Parlamentul 
și cu Consiliul privind modul în care 
informațiile mascate pot fi puse la 
dispoziția colegiuitorului într-o manieră 
confidențială.

Or. en

Amendamentul 226
Ciarán Cuffe

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 de punere în aplicare al 
Comisiei, în conformitate cu articolul 17.

Or. en
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Amendamentul 227
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 228
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
sprijinul financiar preconizat în planul de 
redresare și reziliență relevant, inclusiv 
prin intermediul unor activități de 
comunicare comune cu autoritățile 
naționale în cauză, în cadrul cărora se 
utilizează toate limbile oficiale ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 229
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Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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;

Or. en

Amendamentul 230
Carles Puigdemont i Casamajó

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, 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;

Or. en

Amendamentul 231
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) optimizează mecanismele de 
coordonare pentru a se evita dublarea 
eforturilor și

(b) optimizează mecanismele de 
coordonare pentru a se evita dublarea 
eforturilor, punând un accent special pe 
subsidiaritatea din interiorul statelor 
membre, și

Or. en

Amendamentul 232
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en

Amendamentul 233
Carles Puigdemont i Casamajó

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, regional și local pentru a îndeplini 
obiectivele instrumentelor instituite de 
prezentul regulament.

Or. en



AM\1212442RO.docx 139/163 PE657.214v01-00

RO

Amendamentul 234
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) publică criteriile de evaluare 
pentru a evalua proiectele în funcție de 
valoarea adăugată UE a acestora și 
pentru a stabili prioritatea de finalizare; 
în sectorul transporturilor, aceste proiecte 
ar contribui la realizarea unor rețele cu 
adevărat europene, evitând mozaicul de 
abordări naționale; aceste proiecte au, de 
asemenea, un impact pozitiv de durată 
asupra economiei și a societății UE.

Or. en

Amendamentul 235
Markus Ferber

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 mai multe state 
membre.

Or. en

Amendamentul 236
Dorien Rookmaker

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Sistemul de raportare a 
performanței furnizează informații în 
timp real despre gestionarea și 
implementarea mecanismului și este 
accesibil tuturor cetățenilor Uniunii. 
Aceasta garantează transparența 
cheltuirii resurselor. Sistemul de raportare 
a performanței asigură faptul că datele 
pentru monitorizarea punerii în aplicare a 
activităților și a rezultatelor sunt colectate 
în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 
acest scop, destinatarilor finanțării din 
partea Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

Or. en

Justificare

Este important să se pună la dispoziție resurse suficiente pentru gestionarea și controlul 
mecanismului. Furnizarea în timp real a informațiilor privind starea programului este un 
început bun în direcția îmbunătățirii responsabilizării și a transparenței.

Amendamentul 237
Markus Ferber

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.

Or. en

Amendamentul 238
Carles Puigdemont i Casamajó
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

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 anual include informații 
referitoare la progresele înregistrate în 
cadrul mecanismului în ceea ce privește 
planurile de redresare și reziliență ale 
tuturor statelor membre în cauză, atât la 
nivel individual, cât și la nivelul Uniunii 
în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 239
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

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.

Or. en

Amendamentul 240
Markus Ferber

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:

Or. en
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Amendamentul 241
Markus Ferber

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

Or. en

Amendamentul 242
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 243
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 

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

Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă privind 
punerea în aplicare a acestuia și un raport 
de evaluare ex-post independentă, în 
termen de cel mult trei ani de la sfârșitul 
anului 2027. Având în vedere cantitatea 
extraordinar de mare de venituri alocate 
extern, nu doar Comisia, ci și 
Parlamentul European efectuează un 
control ex-post al eficacității, eficienței și 
impactului sprijinului financiar acordat 
în temeiul Mecanismului de redresare și 
reziliență. Prin urmare, mecanismul 
trebuie să facă parte din raportul regulat 
de descărcare de gestiune privind 
Comisia.

Or. en

Amendamentul 244
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

1. La doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, Comisia prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor un raport de 
evaluare independentă privind punerea în 
aplicare a acestuia și un raport de evaluare 
ex-post independentă, în termen de cel 
mult trei ani de la sfârșitul anului 2024.

Or. en

Amendamentul 245
Markus Ferber

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

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

2. Raportul de evaluare analizează, în 
special, în ce măsură au fost îndeplinite 
obiectivele, eficiența utilizării resurselor și 
valoarea adăugată europeană, caracterul 
adecvat al dispozițiilor privind 
condiționalitatea, precum și evaluarea 
riscurilor de hazard moral. De asemenea, 
raportul examinează dacă toate obiectivele 
și acțiunile sunt în continuare relevante.

Or. en

Amendamentul 246
Marian-Jean Marinescu, Massimiliano Salini, Gheorghe Falcă

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 247
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. Raportul de evaluare ex-post constă 
într-o evaluare globală a instrumentelor 
instituite de prezentul regulament și 
include informații privind impactul 
acestora pe termen lung, ținând seama de 
învățămintele desprinse după intrarea în 
vigoare și primii patru ani de punere în 
aplicare a prezentului regulament.
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Or. en

Amendamentul 248
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Controlul bugetului

1. Până la data de 1 martie după 
încheierea fiecărui exercițiu financiar, 
contabilul Comisiei transmite Curții de 
Conturi Europene situația conturilor 
provizorii ale mecanismului, precum și 
raportul privind gestiunea bugetară și 
financiară pentru exercițiul financiar 
respectiv. De asemenea, contabilul 
Comisiei trimite deputaților în 
Parlamentul European și Consiliului 
raportul privind gestiunea bugetară și 
financiară, până la data de 31 martie a 
anului următor.
2. După primirea observațiilor formulate 
de Curtea de Conturi Europeană cu 
privire la conturile provizorii ale 
mecanismului, în conformitate cu 
articolul 129 din Regulamentul financiar, 
Comisia elaborează situația conturilor 
finale ale mecanismului și o trimite spre 
avizare consiliului de administrație.
3. Comisia prezintă Parlamentului 
European, la solicitarea acestuia din 
urmă și în conformitate cu articolul 146 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
toate informațiile necesare derulării 
eficiente a procedurii de descărcare de 
gestiune pentru exercițiul financiar în 
cauză.
4. La recomandarea Consiliului care 
hotărăște cu majoritate calificată, 
Parlamentul European aprobă 
descărcarea de gestiune a mecanismului 
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pentru execuția bugetului pentru anul 
financiar N, care cuprinde veniturile din 
bugetul general al Uniunii Europene și de 
la autoritățile competente, până la data de 
15 mai a anului N + 2.
5. Situația contabilă definitivă este 
publicată.

Or. en

Amendamentul 249
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

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.

Or. en

Amendamentul 250
Nicola Danti, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare privind 

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 
informare și comunicare într-o manieră 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 251
Carles Puigdemont i Casamajó

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 privind 
instrumentele instituite de prezentul 
regulament, precum și acțiunile și 
rezultatele acestora. Se garantează 
utilizarea tuturor limbilor din Uniune, 
inclusiv a celor care, deși nu sunt limbi 
oficiale ale Uniunii, sunt limbi oficiale ale 
statelor membre. Resursele financiare 
alocate instrumentelor instituite de 
prezentul regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii, în măsura 
în care acestea au legătură cu obiectivele 
prevăzute la articolul 4.

Or. en

Amendamentul 252
Markus Ferber
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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.

Or. en

Amendamentul 253
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27 eliminat
Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de un comitet. 
Acest comitet este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
2. Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Amendamentul 254
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metodologia de calcul a contribuției 
financiare maxime (cu alte cuvinte a 
sprijinului financiar nerambursabil) 
acordate pentru fiecare stat membru în 

Metodologia de calcul a contribuției 
financiare maxime (cu alte cuvinte a 
sprijinului financiar nerambursabil) și a 
sprijinului sub formă de împrumut maxim 
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cadrul mecanismului acordate pentru fiecare stat membru în 
cadrul mecanismului

Or. en

Amendamentul 255
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— inversul PIB-ului pe cap de 
locuitor;

— scăderea produsului intern brut 
(PIB) pe cap de locuitor între 2019 și 
2020;

Or. en

Amendamentul 256
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— rata medie a șomajului în ultimii 5 
ani (2015-2019), comparativ cu media 
UE.

— creșterea ratei șomajului între 
2019 și 2020.

Or. en

Amendamentul 257
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [JO: a se insera o lună de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
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regulament], Comisia adoptă un act 
delegat care specifică distribuția 
fondurilor în temeiul articolului 10.

Or. en

Amendamentul 258
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— inversul PIB-ului pe cap de 
locuitor este plafonat la 150 % din media 
UE;

— scăderea produsului intern brut 
(PIB) pe cap de locuitor între 2019 și 2020 
este plafonată la 150 % din media UE;

Or. en

Amendamentul 259
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— abaterea ratei șomajului din statul 
respectiv față de media UE este plafonată 
la 150 % din media UE;

— creșterea ratei șomajului între 2019 
și 2020 este plafonată la 150 % din media 
UE;

Or. en

Amendamentul 260
Markus Ferber

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară maximă a unui eliminat
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stat membru în cadrul mecanismului este 
definită după cum urmează:
null
null
unde:
SF (sprijin financiar) reprezintă pachetul 
financiar disponibil în cadrul 
mecanismului, astfel cum se menționează 
la articolul 5 alineatul (1) litera (a); și
null
este cheia de repartizare pentru statul 
membru i, definită ca:
null
unde
null
null
Unde:
null
este cheia de repartizare pentru statul i,
null
este produsul intern brut pe cap de 
locuitor din 2019 al statului i,
null
este produsul intern brut mediu ponderat 
pe cap de locuitor din 2019 al statelor 
membre UE-27,
null
este populația totală din 2019 a statului i,
null
este populația totală din 2019 a statelor 
membre UE-27
null
este rata medie a șomajului din perioada 
2015-2019 din statul i
null
este rata media a șomajului din perioada 
2015-2019 din UE-27
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Aplicarea metodologiei va avea ca rezultat 
cotele și sumele pentru contribuția 
financiară maximă pentru fiecare stat 
membru prezentate în continuare.
null

Or. en

Amendamentul 261
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 262
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 16 alineatul În conformitate cu articolul 16 alineatul 
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(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:

(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:

Or. en

Amendamentul 263
Ciarán Cuffe

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, și în special dacă planul va 
conduce la o creștere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră ale statului membru, va 
afecta mediul sau va mări externalitățile 
negative;

Or. en

Amendamentul 264
Marianne Vind, Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală și la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, 
evitând măsurile care ar afecta 
posibilitatea de realizare a unei Uniuni 
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neutre din punct de vedere climatic până 
în 2050;

Or. en

Amendamentul 265
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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 justă 
și verde către realizarea neutralității 
climatice până cel târziu în 2050, a 
obiectivelor UE și naționale intermediare 
stabilite în Legea europeană a climei și a 
obiectivelor tranziției digitale sau la 
abordarea provocărilor generate de aceste 
tranziții;

Or. en

Amendamentul 266
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – 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;

Or. en

Amendamentul 267
Marco Campomenosi, Roman Haider

Propunere de regulament



AM\1212442RO.docx 155/163 PE657.214v01-00

RO

Anexa II – punctul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 268
Marco Campomenosi, Roman Haider

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;

Or. en

Amendamentul 269
Ciarán Cuffe

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

Amendamentul 270
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 271
Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 272
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Ciarán Cuffe

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 3 – punctul 2.1 – partea introductivă – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 273
Markus Ferber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2.2 Planul conține măsuri care să 
contribuie în mod eficace la tranziția verde 
și la cea digitală sau la abordarea 
provocărilor generate de aceste tranziții, 
precum și la dezvoltarea unei 
infrastructuri sustenabile și reziliente.

Or. en

Amendamentul 274
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru evaluarea efectuată în temeiul Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
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acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:

acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente și asigură coerența 
planurilor de redresare și reziliență cu 
Regulamentul privind taxonomia UE:

Or. en

Amendamentul 275
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la instituirea 
unor sisteme favorabile climei și ecologice 
și la decarbonizarea economiei în 
conformitate cu țintele de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2030, respectiv până în 2050

Or. en

Amendamentul 276
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau Și

Or. en

Justificare

Criteriile privind tranziția verde și cea digitală ar trebui să fie evaluate independent. 
Acțiunile dintr-un domeniu nu ar trebui să compenseze sau să submineze acțiunile întreprinse 
în celălalt domeniu.
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Amendamentul 277
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

sau Și

Or. en

Amendamentul 278
Ciarán Cuffe

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

— se preconizează că punerea în 
aplicare a măsurilor avute în vedere va 
contribui în mod semnificativ la abordarea 
provocărilor rezultate din tranziția către o 
economie circulară neutră din punctul de 
vedere al emisiilor de carbon și/sau 
digitală

Or. en

Amendamentul 279
Markus Ferber

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 

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 
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membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

membru, la atenuarea impactului economic 
și social al crizei și la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și a infrastructurii esențiale a statului 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 280
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA III
Când evaluează planurile de redresare și 
reziliență, Comisia se asigură că toate 
măsurile incluse în planuri respectă pe 
deplin principiul de a nu face rău.
În vederea acestei evaluări, Comisia se 
asigură, cel puțin, că nu se aprobă 
planuri ce conțin activități care sunt 
menționate fie la articolul 17 din 
Regulamentul privind taxonomia UE, fie 
în lista de excludere în materie de climă și 
mediu de mai jos:
1. investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 
arderea combustibililor fosili;
2. dezafectarea, exploatarea, adaptarea 
sau construirea de centrale nucleare;
3. hidroenergie, cu excepția investițiilor 
destinate îmbunătățirii sustenabilității 
instalațiilor existente;
4. biocombustibili obținuți din culturi 
agricole și bioenergie nesustenabilă;
5. investiții în eliminarea deșeurilor în 
depozite;
6. investiții în instalații de ardere a 
deșeurilor, fie că este vorba despre 
incineratoare dedicate sau despre arderea 
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în amestec în alte instalații, cum ar fi 
cuptoarele de ciment;
7. investiții destinate reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră provenite din 
activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (articolul 6 din 
Regulamentul privind FEDR);
8. vehiculele propulsate de motoare cu 
ardere internă;
9. extinderea capacităților în domeniul 
aviației;
10. extinderea autostrăzilor;
11. nave maritime care utilizează GNL și 
motorină, cu excepția investițiilor în 
reabilitarea navelor existente, cu scopul 
de a îmbunătăți considerabil eficiența 
energetică a acestora și de a reduce 
emisiile de GES;
12. infrastructură de transporturi care 
utilizează gaze fosile (GNL/GNC);
13. producția de substanțe chimice, cu 
excepția substanțelor chimice sigure și 
sustenabile;
14. industria textilă, cu excepția 
activităților care îndeplinesc criterii stricte 
de sustenabilitate și respectare a 
drepturilor omului;
15. zootehnie, cu excepția activităților 
organice sau extensive (<0,7/ha);
16. activități care implică utilizarea unor 
animale vii în experimente și alte scopuri 
științifice, în măsura în care nu se poate 
garanta respectarea Convenției europene 
pentru protecția animalelor vertebrate 
utilizate în experimente și alte scopuri 
științifice;
17. exploatarea forestieră (activități 
forestiere și gatere), cu excepția 
activităților care mențin acoperirea 
vegetală permanentă/protejează natura;
18. pescuitul și prelucrarea produselor 
pescărești, cu excepția activităților 
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realizate cu ambarcațiuni având o 
lungime mai mică de 12 metri, într-o 
pescărie care aplică un plan de pescuit la 
scară mică, cu respectarea capturii 
maxime durabile stabilite prin metode 
științifice;
19. acvacultura și prelucrarea produselor 
de acvacultură, cu excepția exploatațiilor 
extensive, seminaturale, din zone umede 
sau a sistemelor de recirculare în circuit 
închis care utilizează exclusiv furaje 
vegetale;
20. investiții realizate de întreprinderi 
incluse în lista UE a jurisdicțiilor 
necooperante în scopuri fiscale;
21. investiții în întreprinderi cu 
antecedente de abuzuri și încălcări ale 
normelor de protecție a mediului și ale 
drepturilor omului și drepturilor 
lucrătorilor sau cu antecedente de 
corupție.

Or. en

Amendamentul 281
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IV

Or. en

Amendamentul 282
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Anexa III – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(ca) numărul absolut și o explicație 
privind reformele puse în aplicare de 
statele membre, atât la nivel individual, 
cât și în ansamblu, cum ar fi 
transpunerea adecvată a directivelor care 
nu au fost transpuse de către statul 
membru înainte de adoptarea planului 
său de redresare și reziliență;

Or. en

Amendamentul 283
Carles Puigdemont i Casamajó

Propunere de regulament
Anexa III – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) respectarea statului de drept de 
către statul membru în cauză;

Or. en


