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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să stimuleze toate formele de 

inovare, inclusiv inovarea revoluționară, și 

să consolideze introducerea pe piață a 

soluțiilor inovatoare; 

(c) să stimuleze toate formele de 

inovare, inclusiv inovarea treptată, 

revoluționară și socială și să contribuie la 

consolidarea introducerii pe piață și a 

exploatării rezultatelor CDI în mod 

special în interiorul Uniunii; 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pilonul II, „Provocări globale și 

competitivitate industrială”, care 

urmărește obiectivul specific stabilit la 

articolul 3 alineatul (2) litera (b) și care 

sprijină, de asemenea, obiectivele 

specifice stabilite la articolul 3 

alineatul (2) literele (a) și (c), cu 

următoarele componente: 

(2) Pilonul II „Provocări globale și 

competitivitate industrială europeană”, 

inclusiv un instrument pe bază de 

granturi, cu beneficiar unic pentru IMM-

uri, cu următoarele componente: 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Principalele tipuri de acțiuni care 

urmează să fie folosite în cadrul 

programului sunt stabilite și definite în 

anexa II. Toate formele de finanțare sunt 

folosite într-un mod flexibil în cadrul 

tuturor obiectivelor programului, utilizarea 

lor fiind determinată pe baza nevoilor și a 

caracteristicilor obiectivelor specifice. 

4. Principalele tipuri de acțiuni care 

urmează să fie folosite în cadrul 

programului sunt stabilite și definite la 

articolul 2 și în anexa II. Formele de 

finanțare menționate la alineatul (2) sunt 

folosite într-un mod flexibil în cadrul 

tuturor obiectivelor programului, utilizarea 

lor fiind determinată pe baza nevoilor și a 

caracteristicilor obiectivelor specifice. 

Programul InvestEU nu sprijină 

activitățile legate de producția, 

prelucrarea, distribuția, stocarea sau 

arderea combustibililor fosili. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Anexa I – punctul 2 – paragraful 4 – litera b – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Domenii de intervenție: democrație; 

patrimoniu cultural; transformări sociale 

și economice; societăți reziliente în caz de 

catastrofe; protecție și securitate; 

securitate cibernetică. 

Domenii de intervenție: democrație; 

cultură și creativitate; transformări sociale, 

culturale și economice; reducerea riscului 

producerii de catastrofe și societăți 

reziliente în caz de catastrofe; științe 

sociale și umaniste. 

Or. en 

 


