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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

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

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

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

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

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

Raportorul atrage atenția că, având în vedere perioada scurtă de timp și accentul pus pe 
pachetele financiare naționale în implementarea mecanismului de redresare și reziliență, există 
riscul unor distorsiuni în punerea în aplicare a acestuia și în repartizarea fondurilor pentru a 
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respecta termenele scurte. Raportorul consideră că o astfel de abordare ar fi contrară scopului 
inițial al mecanismului și ar trebui evitată.

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

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

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

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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, infrastructura de transport, 
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 2

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Redresarea rapidă a economiei 
Uniunii necesită investiții în proiecte 
mature, cu un potențial ridicat de 
susținere a creșterii economice și a creării 
de locuri de muncă; nevoile identificate, 
întârzierile în materie de investiții și 
rezerva existentă de proiecte mature care 
vor dezvolta infrastructura de transport 
oferă oportunități mari în acest sens.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Mecanismul ar trebui să 
contribuie la finalizarea tronsoanelor-
cheie și a nodurilor rețelei centrale TEN-
T și, dacă este necesar, ar trebui să 
completeze finanțarea națională sau 
finanțarea prin Mecanismul pentru 
interconectarea Europei și fondurile 
politicii regionale. Sprijinul ar trebui să 
asigure finalizarea la timp a tronsoanelor 
identificate în planurile de lucru privind 
coridoarele TEN-T și să acorde prioritate 
lucrărilor care pot fi realizate în perioada 
2021-2023.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
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 

(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 
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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.

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, care 
este corectată pentru a reflecta fluxurile 
de migrație internă a forței de muncă 
între statele membre.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Statele membre ar trebui să ia în 
considerare articolul 107 din TFUE, 
precum și cadrul privind ajutoarele de stat 
și restricțiile acestuia, în pregătirea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
redresare și reziliență, precum și în 
propunerile de reforme și investiții. Buna 
funcționare a pieței interne și normele 
acesteia în materie de concurență și 
ajutoare de stat sunt în avantajul 
întreprinderilor și al consumatorilor 
europeni și sunt necesare pentru a evita 
distorsiunile nejustificate ale concurenței. 
Prin urmare, Comisia ar trebui să își 
îndeplinească în continuare rolul ce îi 
revine în temeiul tratatelor pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Având în vedere termenul scurt și 
accentul pus pe pachetele financiare 
naționale în implementarea 
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Mecanismului de redresare și de 
reziliență, există riscul să se privilegieze 
alocarea fondurilor în principal ca să 
respecte termenul limită, fără a se verifica 
dacă se respectă scopul inițial al 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 8

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, mobilitatea durabilă, 
conectivitatea transfrontalieră, 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 9

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 relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor și a ratei relative a 
șomajului din fiecare stat membru, care 
este corectată pentru a reflecta fluxurile 
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de migrație internă a forței de muncă 
între statele membre.

Or. en

Amendamentul 10

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 pentru 
a îndeplini obiectivele instrumentelor 
instituite de prezentul regulament; și

Or. en

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) favorizează și promovează 
finalizarea rapidă a proiectelor mature cu 
un potențial ridicat de susținere a creșterii 
economice și a creării de locuri de muncă 
și cu un impact pozitiv de durată asupra 
economiei și societății.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Unde: Unde:

𝛼𝑖 este cheia de repartizare pentru statul i, 𝛼𝑖 este cheia de repartizare pentru statul i,

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑖  este produsul intern brut pe cap de 𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶

𝑖  este produsul intern brut pe cap de 
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locuitor din 2019 al statului i, locuitor din 2019 al statului i,

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 este produsul intern brut mediu 

ponderat pe cap de locuitor din 2019 al 
statelor membre UE-27,

𝑃𝐼𝐵𝑃𝐶
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 este produsul intern brut mediu 

ponderat pe cap de locuitor din 2019 al 
statelor membre UE-27,

𝑝𝑜𝑝𝑖 este populația totală din 2019 a statului 
i,

𝑝𝑜𝑝𝑖 este populația totală din 2019 a statului 
i,

𝑝𝑜𝑝𝑈𝐸 este populația totală din 2019 a 
statelor membre UE-27

𝑝𝑜𝑝𝑈𝐸 este populația totală din 2019 a 
statelor membre UE-27,

Ș𝑖 este rata medie a șomajului din perioada 
2015-2019 din statul i,

Ș𝑖 este rata medie a șomajului din perioada 
2015-2019 din statul i, care este corectată 
pentru a reflecta fluxurile de migrație 
internă ale forței de muncă între statele 
membre,

Ș𝑈𝐸 este rata media a șomajului din perioada 
2015-2019 din UE-27

Ș𝑈𝐸 este rata media a șomajului din perioada 
2015-2019 din UE-27.

Or. en


