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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Pentru a garanta că Parlamentul va conduce negocierile privind pachetul CFM, au fost stabilite 

termene ambițioase pentru avizele și rapoartele parlamentare, astfel încât discuțiile să poată 

începe în toamnă. Aceasta înseamnă că pe parcursul procesului de elaborare a existat mai puțin 

timp decât de obicei pentru consultarea colegilor și părților interesate. Din acest motiv, 

prezentul raport ar trebui interpretat ca o propunere inițială, care va fi completată în următoarele 

săptămâni, când va exista mai mult timp pentru ca toate părțile să răspundă la propunerea 

Comisiei privind programul InvestEU. 

În primul rând, această propunere este binevenită. Deși FEIS și alte programe au fost în ultimii 

ani încununate de succes în ceea ce privește amortizarea riscurilor și mobilizarea investițiilor 

necesare în economia UE, în special pe măsură ce statele membre s-au redresat după recesiunea 

economică de acum un deceniu, există încă probleme de piață care au împiedicat realizarea de 

investiții în anumite domenii, iar ratele de investiții, în ciuda progreselor înregistrate recent, 

sunt încă sub nivelul din 2009. Aceasta se întâmplă în contextul în care la orizont se profilează 

amenințări serioase la adresa economiei UE. Decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea 

Europeană a generat deja o mare incertitudine, care afectează multe dintre întreprinderile din 

UE, în special pe cele care depind de comerțul regulat cu piața britanică, dintre care multe sunt 

obligate să treacă zilnic frontiera în Regatul Unit pentru a-și desfășura activitatea comercială. 

În același timp, atitudinea tot mai închisă și protecționistă a Statelor Unite reprezintă o 

amenințare serioasă pentru multe întreprinderi din UE, în special după impunerea de taxe 

vamale de către președintele SUA asupra unor mărfuri precum aluminiul și oțelul. Este 

important ca nivelul investițiilor în UE să crească semnificativ, pentru a permite întreprinderilor 

noastre să facă față cât mai bine posibil potențialelor efecte negative, în această privință 

programul InvestEU putând avea un impact puternic. 

În ceea ce privește propunerea în sine, trecerea la un mecanism unic de sprijinire a investițiilor 

pentru acțiune internă pentru perioada 2021-2027 este un pas binevenit, care poate simplifica 

mult instrumentele financiare ale UE. Simplificarea este cuvântul-cheie și este important să ne 

asigurăm că lucrurile stau într-adevăr așa; programul InvestEU nu trebuie să creeze complicații 

sau dificultăți suplimentare pentru promotorii de proiecte și pentru investitori, fiind imperios 

necesar ca acesta să producă realmente o simplificare. 

InvestEU se bazează pe succesul FEIS, care a fost creat după criza financiară, devenind o 

platformă de lansare pentru investiții în sectoarele economiei noastre care aveau cea mai mare 

nevoie de acestea. Scopul a fost de a mobiliza investiții în valoare de 315 miliarde EUR de la 

crearea până la finalizarea sa. Se așteaptă ca această țintă să fie atinsă în curând, în cea mai 

mare parte prin intermediul capitalului privat. Aproape o treime din acești bani (28 %) s-a 

îndreptat spre finanțarea IMM-urilor europene, iar aproximativ 22 % au fost alocați activităților 

de cercetare, dezvoltare și inovare. Încă 22% s-au îndreptat spre proiecte din domeniul energiei. 

Este important ca InvestEU să preia elementele de succes ale FEIS și să le continue, permițând 

în același timp flexibilitate acolo unde este necesar pentru diferite tipuri de instrumente. Un 

instrument unic nu ar trebui să presupună o abordare unică - va fi important să se ajungă la o 

abordare corectă, în special în ceea ce privește finanțarea destinată CDI și IMM-urilor, care ar 

trebui să se bazeze pe învățămintele desprinse în urma funcționării unor instrumente precum 

COSME și InnovFin. 
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În acest scop, se propun anumite modificări ale propunerii Comisiei. În legătură cu 

adiționalitatea, FEIS s-a concentrat pe proiecte mai riscante, care nu ar fi beneficiat de investiții 

în alt mod. Va fi important să se garanteze că InvestEU produce adiționalitate în acest sens, 

deoarece este nevoie de o anumită flexibilitate în privința elementului „de mare risc”, dat fiind 

domeniul de aplicare diferit al InvestEU. De aceea, raportorul a adăugat un articol referitor la 

adiționalitate. 

În plus, se introduce un comitet director, ceea ce înseamnă o apropiere de structurile de 

conducere instituite pentru FEIS. Introducerea comitetului director este menită să asigure un 

echilibru între experiența politică și cea bancară în gestionarea programului și va asigura 

reprezentarea Comisiei, a BEI și a altor parteneri de implementare, incluzând și un expert 

desemnat de Parlamentul European. Aceasta va asigura un echilibru mai just în procesul 

decizional strategic al InvestEU decât este cazul în propunerea Comisiei. 

În cele din urmă, ar fi binevenit un rol mai clar pentru Grupul BEI, așa cum a fost și cazul 

FEIS. BEI este banca stabilită prin tratat, are o experiență semnificativă în ceea ce privește 

implementarea instrumentelor financiare și este singura instituție financiară activă în toate 

statele membre și în toate politicile UE. Dată fiind nevoia de mai multe proiecte la scară mică, 

ar fi util, de asemenea, să poată participa și alți parteneri de implementare, cum ar fi băncile 

naționale de promovare.  

AMENDAMENTE 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 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 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față 

de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții 

în infrastructură din Uniune în 2016 au fost 

mai mici cu 20 % față de ratele de investiții 

înregistrate înainte de criza financiară 

mondială. Astfel, dacă se poate observa o 

redresare a rapoartelor investiții/PIB în 

Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea 

ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de 

redresare puternică și este insuficientă 

pentru a compensa anii cu un nivel de 

investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile 

și previziunile actuale de investiții nu 

acoperă nevoile de investiții structurale ale 

Uniunii în contextul schimbărilor 

(1) Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față 

de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții 

în infrastructură din Uniune în 2016 au fost 

mai mici cu 20 % față de ratele de investiții 

înregistrate înainte de criza financiară 

mondială. Astfel, dacă se poate observa o 

redresare a rapoartelor investiții/PIB în 

Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea 

ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de 

redresare puternică și este insuficientă 

pentru a compensa anii cu un nivel de 

investiții foarte scăzut, iar creșterea 

rămâne distribuită inegal între statele 

membre. Mai mult, nivelurile și 

previziunile actuale de investiții nu acoperă 
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tehnologice și al competitivității globale, 

inclusiv pentru inovare, competențe, 

infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM-uri), și nevoia de a răspunde la 

provocările-cheie de la nivelul societății, 

cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea 

populației. În consecință, este necesar un 

sprijin permanent pentru a remedia 

disfuncționalitățile pieței și situațiile de 

investiții suboptime pentru a reduce 

deficitul în materie de investiții în 

sectoarele vizate astfel încât obiectivele de 

politică ale UE să fie îndeplinite. 

nevoile de investiții structurale ale Uniunii 

pentru menținerea unei rate de creștere pe 

termen lung în contextul schimbărilor 

tehnologice și al competitivității globale, 

inclusiv pentru inovare, cercetare, 

competențe, infrastructură, întreprinderi 

mici și mijlocii (IMM-uri), întreprinderile 

nou-înființate, și nevoia de a răspunde la 

provocările-cheie de la nivelul societății, 

cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea 

populației. În consecință, este necesar un 

sprijin permanent pentru a remedia 

disfuncționalitățile pieței și situațiile de 

investiții suboptime pentru a reduce 

deficitul în materie de investiții în 

sectoarele vizate astfel încât obiectivele de 

politică ale UE să fie îndeplinite. În acest 

sens, este important ca Programul 

InvestEU să sprijine în continuare alte 

proiecte dificil de finanțat altfel, care 

oferă cetățenilor europeni beneficii 

economice, de mediu și societale pe 

termen lung. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Evaluările au subliniat faptul că 

varietatea instrumentelor financiare 

implementate în perioada cadrului 

financiar multianual 2014-2020 a condus la 

câteva suprapuneri. De asemenea, această 

varietate a creat o complexitate pentru 

intermediari și beneficiarii finali, care s-au 

confruntat cu norme diferite de eligibilitate 

și raportare. De asemenea, absența 

normelor compatibile a împiedicat 

combinarea anumitor fonduri ale Uniunii, 

cu toate că această combinare ar fi fost 

benefică pentru sprijinirea proiectelor care 

necesită tipuri diferite de finanțare. Prin 

urmare, un fond unic, Fondul InvestEU, ar 

trebui instituit pentru a obține un sprijin 

care să funcționeze mai eficient pentru 

(2) Evaluările au subliniat faptul că 

varietatea instrumentelor financiare 

implementate în perioada cadrului 

financiar multianual 2014-2020 a condus la 

câteva suprapuneri și la procese neclare 

pentru combinarea fondurilor structurale 

și de investiții europene cu instrumentele 

de piață elaborate de Uniune. De 

asemenea, această varietate a creat o 

complexitate pentru intermediari și 

beneficiarii finali, care s-au confruntat cu 

norme diferite de eligibilitate și raportare. 

De asemenea, absența normelor 

compatibile a împiedicat combinarea 

anumitor fonduri ale Uniunii, cu toate că 

această combinare ar fi fost benefică pentru 

sprijinirea proiectelor care necesită tipuri 
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beneficiarii finali prin integrarea și 

simplificarea ofertei într-un regim unic de 

garanție bugetară, îmbunătățind astfel 

impactul intervenției Uniunii și reducând în 

același timp costurile din bugetul Uniunii. 

diferite de finanțare. Prin urmare, un fond 

unic, Fondul InvestEU, ar trebui instituit 

pentru a obține adiționalitate, un sprijin 

care să funcționeze mai eficient pentru 

beneficiarii finali prin integrarea și 

simplificarea ofertei într-un regim unic de 

garanție bugetară, îmbunătățind astfel 

impactul intervenției Uniunii și reducând în 

același timp costurile din bugetul Uniunii. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii ambițioase de finalizare a pieței 

unice și de stimulare a creșterii durabile și 

a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea 

piețelor de capital, Strategia privind piața 

unică digitală, pachetul „Energie curată 

pentru toți europenii”, Planul de acțiune 

al UE pentru o economie circulară, 

Strategia pentru o mobilitate cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, Strategia 

privind apărarea și Strategia spațială 

pentru Europa. Fondul InvestEU ar 

exploata și ar consolida sinergiile dintre 

acele strategii care se consolidează 

reciproc, sprijinind investițiile și accesul la 

finanțare. 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii de finalizare a pieței unice și de 

stimulare a creșterii durabile și a locurilor 

de muncă. Fondul InvestEU ar exploata și 

ar consolida sinergiile dintre aceste 

strategii, sprijinind investițiile și accesul la 

finanțare. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea competitivității 

Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al 

digitalizării, la durabilitatea creșterii 

economice a Uniunii, la reziliența și 

incluziunea socială și la integrarea piețelor 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea competitivității 

Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al 

digitalizării, la excelența științifică, la 

durabilitatea creșterii economice a Uniunii, 

la dezvoltarea tehnologiilor și a inovațiilor 
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de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor 

care remediază fragmentarea lor și care 

diversifică sursele de finanțare pentru 

întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar 

trebui să sprijine proiecte care sunt viabile 

din punct de vedere tehnic și economic, 

furnizând un cadru pentru utilizarea 

datoriei, pentru partajarea riscurilor și 

pentru instrumentele de capital bazate pe o 

garanție din bugetul Uniunii și pe 

contribuțiile partenerilor de implementare. 

Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul 

din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să 

vizeze în același timp contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor de politică ale 

Uniunii. 

pentru combaterea schimbărilor 

climatice, la reziliența și incluziunea 

socială și la integrarea piețelor de capital 

ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care 

remediază fragmentarea lor și care 

diversifică sursele de finanțare pentru 

întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar 

trebui să sprijine proiecte care sunt viabile 

din punct de vedere tehnic și economic, 

furnizând un cadru pentru utilizarea 

datoriei, pentru partajarea riscurilor și 

pentru instrumentele de capital bazate pe o 

garanție din bugetul Uniunii și pe 

contribuțiile partenerilor de implementare. 

Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul 

din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să 

vizeze în același timp contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor de politică ale 

Uniunii, oferind în special beneficii 

strategice economice, societale și pentru 

mediu pe termen lung în domenii 

esențiale și acordând o atenție deosebită 

îmbunătățirii semnificative a accesului 

IMM-urilor la finanțare. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Accesul la finanțare este, în 

continuare, un aspect esențial pentru 

întreprinderile din sectoarele culturale și 

creative. Pentru a dezvolta în continuare 

aceste sectoare foarte inovatoare, 

mecanismul de garantare special creat în 

cadrul programului Europa Creativă va 

continua să existe în cadrul inițiativei 

InvestEU, deoarece a demonstrat că 

consolidează capacitatea financiară și 

competitivitatea întreprinderilor din 

sectoarele culturale și creative. 

 

Amendamentul  6 
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Propunere de regulament 

Considerentul 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Diversele produse bazate pe 

împrumuturi și capitaluri proprii oferite 

în cadrul programului InvestEU și al 

componentelor sale tematice trebuie să 

acopere un spectru larg de riscuri, 

inclusiv riscuri foarte ridicate, în special 

în cadrul componentelor CDI, digitalizare 

și IMM-uri, așa cum s-a întâmplat în 

cazul instrumentelor InnovFin din cadrul 

programului Orizont 2020. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5c) Sectoarele culturale și creative se 

numără printre sectoarele cele mai 

reziliente și cu cea mai rapidă creștere ale 

economiei europene, care generează 

valoare economică și culturală prin 

proprietatea intelectuală și creativitatea 

individuală. Cu toate acestea, caracterul 

intangibil al bunurilor sale limitează 

accesul acestora la finanțare privată. 

Astfel, una dintre cele mai mari provocări 

pentru aceste sectoare este creșterea 

accesului lor la finanțare, care este 

esențial pentru a putea investi, a se 

extinde și a concura la nivel internațional. 

Prin urmare, programul InvestEU ar 

trebui să faciliteze accesul la finanțare 

pentru IMM-uri și organizații din 

sectoarele culturale și creative. 

 

Amendamentul  8 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Fondul InvestEU ar trebui să 

sprijine investițiile în active corporale și 

necorporale pentru a încuraja creșterea, 

investițiile și ocuparea forței de muncă, 

contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și 

la distribuirea mai echitabilă a veniturilor 

în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU 

ar trebui să completeze sprijinul Uniunii 

furnizat prin granturi. 

(6) Fondul InvestEU ar trebui să 

sprijine investițiile în active corporale și 

necorporale pentru a încuraja creșterea 

durabilă, investițiile și ocuparea forței de 

muncă, contribuind, astfel, la o bunăstare 

sporită, la ameliorarea situației mediului și 

la distribuirea mai echitabilă a veniturilor 

în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU 

ar trebui să completeze și nu să înlocuiască 

sprijinul Uniunii furnizat prin granturi. 

Investițiile ar trebui să respecte cerința 

privind adiționalitatea, astfel încât să 

poată fi abordate disfuncționalitățile 

pieței sau situațiile de investiții sub nivelul 

optim și să se depună eforturi pentru ca, 

prin investiții, să se creeze locuri de 

muncă de calitate pe termen lung, 

infrastructuri publice și o creștere 

durabilă. 

 

Amendamentul  9 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Uniunea a aprobat obiectivele 

prevăzute în Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite și obiectivele sale de 

dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 

2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre în perioada 

2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele 

convenite, inclusiv cele prevăzute în 

politicile de mediu ale Uniunii, măsurile 

care vizează dezvoltarea durabilă trebuie 

accelerate semnificativ. Prin urmare, 

principiile dezvoltării durabile ar trebui să 

aibă un rol primordial în conceperea 

Fondului InvestEU. 

(7) Uniunea a aprobat obiectivele 

prevăzute în Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite și obiectivele sale de 

dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 

2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre în perioada 

2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele 

convenite, inclusiv cele prevăzute în 

politicile de mediu ale Uniunii, măsurile 

care vizează dezvoltarea durabilă trebuie 

accelerate semnificativ. Prin urmare, 

principiile dezvoltării durabile și 

siguranței ar trebui să stea la baza 

elaborării Fondului InvestEU, iar 

investițiile aferente combustibililor fosili 

nu ar trebui să fie susținute, cu excepția 

cazului în care acest lucru este justificat 

în mod corespunzător, având în vedere că 
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investițiile contribuie la realizarea 

obiectivelor uniunii energetice. 

 

Amendamentul  10 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, Programul InvestEU va 

contribui la integrarea politicilor climatice 

și la îndeplinirea obiectivului general 

conform căruia 25 % din cheltuielile din 

bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele 

politicilor climatice. Se preconizează ca 

măsurile din cadrul Programului InvestEU 

să contribuie în proporție de 30 % din 

pachetul financiar global al acestui 

program la atingerea obiectivelor 

politicilor climatice. Măsurile relevante vor 

fi identificate în timpul elaborării și al 

implementării Programului InvestEU și vor 

fi reevaluate în contextul evaluărilor 

corespunzătoare și al procedurilor de 

revizuire. 

(9) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, Programul InvestEU va 

contribui la integrarea politicilor climatice 

și la îndeplinirea obiectivului general 

conform căruia 25 % din cheltuielile din 

bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele 

politicilor climatice. Se preconizează ca 

măsurile din cadrul Programului InvestEU 

să contribuie în proporție de cel puțin 40 % 

din pachetul financiar global al acestui 

program la atingerea obiectivelor 

politicilor climatice. Măsurile relevante vor 

fi identificate în timpul elaborării și al 

implementării Programului InvestEU și vor 

fi reevaluate în contextul evaluărilor 

corespunzătoare și al procedurilor de 

revizuire. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) În ceea ce privește costul 

capitalului pentru proiecte în domeniul 

energiei din surse regenerabile, Fondul 

InvestEU ar trebui să permită utilizarea 

unui instrument de garantare inovator 

pentru a reduce riscul de reglementare și 

costul ridicat asociat al capitalului în 

unele state membre. Această posibilitate 
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ar trebui să existe pe bază voluntară. 

Pentru a atinge acest obiectiv, Fondul 

InvestEU ar trebui să contribuie, după 

caz, la cadrul de facilitare a investițiilor în 

domeniul energiei din surse regenerabile, 

astfel cum este prevăzut la articolul 3.5 

din [Directiva revizuită privind energia 

din surse regenerabile], inclusiv la 

mecanismul de finanțare instituit la 

articolul 27a din [Regulamentul privind 

guvernanța]. 

Justificare 

Comisia ar trebui să asigure sinergii între diferitele instrumente instituite pentru a sprijini 

utilizarea eficientă din punctul de vedere al costurilor a surselor de energie regenerabile în 

Europa și pentru a evita redundanțele. Dacă Comisia consideră că acest lucru este relevant 

și eficient, Fondul InvestEU ar trebui să contribuie ulterior la alte platforme existente sau 

viitoare, cu obiective similare în sectorul energiei din surse regenerabile. Această abordare 

este recomandată de Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă din cadrul 

Comisiei și a fost, de asemenea, pusă în aplicare în trecut de către Banca Mondială în cadrul 

unor proiecte similare. 

 

Amendamentul  12 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Contribuția Fondului InvestEU la 

îndeplinirea obiectivului climatic va fi 

urmărită printr-un sistem de urmărire a 

politicilor climatice al UE elaborat de 

Comisie în cooperare cu partenerii de 

implementare și folosind corespunzător 

criteriile prevăzute în [Regulamentul 

privind instituirea unui cadru de facilitare a 

investițiilor durabile14 ] pentru a stabili 

dacă o activitate economică este durabilă 

din punct de vedere al mediului sau nu. 

(10) Contribuția Fondului InvestEU la 

îndeplinirea obiectivului climatic și a 

obiectivelor sectoriale incluse în cadrul de 

politici privind clima și energia pentru 

2030 va fi urmărită printr-un sistem de 

urmărire a politicilor climatice al UE 

elaborat de Comisie în cooperare cu 

partenerii de implementare și folosind 

corespunzător criteriile prevăzute în 

[Regulamentul privind instituirea unui 

cadru de facilitare a investițiilor 

durabile14] pentru a stabili dacă o 

activitate economică este durabilă din 

punct de vedere al mediului sau nu. 

Programul InvestEU va contribui, de 

asemenea, la punerea în aplicare a altor 

dimensiuni ale obiectivelor de dezvoltare 
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durabilă (ODD). 

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Amendamentul  13 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În conformitate cu Raportul privind 

riscurile globale din 2018, elaborat de 

Forumul Economic Mondial, jumătate din 

cele zece riscuri majore care amenință 

economia globală sunt legate de mediu. 

Aceste riscuri includ poluarea aerului, a 

solului și a apei, fenomene meteorologice 

extreme, pierderi de biodiversitate și 

eșecurile în ceea e privește atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea. Principiile de mediu sunt 

prevăzute în mod expres în tratate și în 

majoritatea politicilor Uniunii. Prin 

urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar 

trebui să fie promovată în operațiunile 

legate de Fondul InvestEU. Protecția 

mediului și prevenirea și gestionarea 

riscurilor de mediu ar trebui integrate în 

pregătirea și implementarea investițiilor. 

De asemenea, UE ar trebui să își 

urmărească cheltuielile cu biodiversitatea 

și controlul poluării aerului pentru a-și 

îndeplini obligațiile de raportare în temeiul 

Convenției privind diversitatea biologică și 

al Directivei (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului15. 

Investițiile alocate obiectivelor de 

durabilitate din punct de vedere al mediului 

ar trebui, prin urmare, urmărite folosind 

metodologiile obișnuite, care să fie în 

concordanță cu cele elaborate în cadrul 

altor programe ale Uniunii ce se aplică 

climei, biodiversității și gestionării poluării 

aerului, pentru a permite evaluarea 

impactului individual și combinat al 

investițiilor asupra componentelor-cheie 

(11) În conformitate cu Raportul privind 

riscurile globale din 2018, elaborat de 

Forumul Economic Mondial, jumătate din 

cele zece riscuri majore care amenință 

economia globală sunt legate de mediu. 

Aceste riscuri includ poluarea aerului, a 

solului, a apelor continentale și a 

oceanelor, fenomene meteorologice 

extreme, pierderi de biodiversitate și 

eșecurile în ceea e privește atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea. Principiile de mediu sunt 

prevăzute în mod expres în tratate și în 

majoritatea politicilor Uniunii. Prin 

urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar 

trebui să fie promovată în operațiunile 

legate de Fondul InvestEU. Protecția 

mediului și prevenirea și gestionarea 

riscurilor de mediu ar trebui integrate în 

pregătirea și implementarea investițiilor. 

De asemenea, UE ar trebui să își 

urmărească cheltuielile cu biodiversitatea 

și controlul poluării aerului pentru a-și 

îndeplini obligațiile de raportare în temeiul 

Convenției privind diversitatea biologică și 

al Directivei (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului15. 

Investițiile alocate obiectivelor de 

durabilitate din punct de vedere al mediului 

ar trebui, prin urmare, urmărite folosind 

metodologiile obișnuite, care să fie în 

concordanță cu cele elaborate în cadrul 

altor programe ale Uniunii ce se aplică 

climei, biodiversității și gestionării poluării 

aerului, pentru a permite evaluarea 

impactului individual și combinat al 
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ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, 

solul și biodiversitatea. 

investițiilor asupra componentelor-cheie 

ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, 

solul și biodiversitatea. 

__________________ __________________ 

15 Directiva (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici, de modificare a 

Directivei 2003/35/CE și de abrogare a 

Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 

17.12.2016, p. 1). 

15 Directiva (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici, de modificare a 

Directivei 2003/35/CE și de abrogare a 

Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 

17.12.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Programul InvestEU ar trebui să 

integreze, de asemenea, perspectiva de 

gen în toate procesele sale de activitate și 

de luare a deciziilor, ar trebui să se 

asigure că comitetele și echipele de 

proiect includ femei și bărbați într-o 

proporție echilibrată și să se asigure că 

punerea în aplicare a acestui fond 

contribuie la promovarea egalității de gen 

în conformitate cu obligațiile UE de 

integrare a egalității de gen (articolul 8 

din TFUE). 

 

Amendamentul  15 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 

financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula creșterea durabilă, 

competitivitatea și convergența. Investițiile 

considerabile în infrastructura europeană 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 

financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula creșterea durabilă, 

competitivitatea și convergența. Investițiile 

considerabile în infrastructura europeană, 
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sunt fundamentale pentru a îndeplini 

obiectivele de durabilitate ale Uniunii, 

inclusiv obiectivele climatice și energetice 

stabilite pentru 2030. În consecință, 

sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să 

vizeze investițiile în transporturi, energie, 

inclusiv eficiența energetică și energia 

regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, 

infrastructura maritimă și digitală. Pentru a 

maximiza impactul și valoarea adăugată ale 

sprijinului financiar din partea Uniunii, 

este adecvat să se promoveze un proces de 

investiții raționalizat, care să ofere 

vizibilitate proiectelor care trebuie 

finanțate și să permită asigurarea 

consecvenței între programele relevante ale 

Uniunii. Având în vedere amenințările la 

adresa securității, proiectele de investiții 

care beneficiază de sprijin din partea 

Uniunii ar trebui să țină seama de 

principiul protejării cetățenilor în spațiile 

publice. Această acțiune ar trebui să fie 

complementară eforturilor făcute din alte 

fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul 

european de dezvoltare regională, care 

oferă sprijin pentru componentele de 

securitate ale investițiilor în spații publice, 

transporturi, energie și alte infrastructuri 

critice. 

în special cele legate de interconectare și 

eficiență energetică și de creare a unui 

spațiu european unic al transporturilor, 
sunt fundamentale pentru a îndeplini 

obiectivele de durabilitate ale Uniunii, 

inclusiv angajamentele UE privind ODD 

și obiectivele climatice și energetice 

stabilite pentru 2030. În consecință, 

sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să 

vizeze investițiile în transporturi, energie, 

inclusiv eficiența energetică și energia 

regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, 

infrastructura maritimă și digitală, 

sprijinind, de exemplu, dezvoltarea și 

instalarea sistemelor de transport 

inteligent (STI). InvestEU ar trebui să 

acorde prioritate domeniilor în care nu se 

fac suficiente investiții și în care sunt 

necesare investiții suplimentare, inclusiv 

eficiența energetică a mobilității durabile, 

precum și acțiunilor care să contribuie la 

realizarea obiectivelor pe termen lung 

privind clima și energia pentru 2030. 
Pentru a maximiza impactul și valoarea 

adăugată ale sprijinului financiar din partea 

Uniunii, este adecvat să se promoveze un 

proces de investiții raționalizat, care să 

ofere vizibilitate proiectelor care trebuie 

finanțate și să maximizeze sinergiile între 

programele relevante ale Uniunii în 

domenii precum cel al transporturilor, cel 

energetic și cel digital. Având în vedere 

amenințările la adresa securității, proiectele 

de investiții care beneficiază de sprijin din 

partea Uniunii ar trebui să țină seama de 

principiul protejării cetățenilor în spațiile 

publice. Această acțiune ar trebui să fie 

complementară eforturilor făcute din alte 

fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul 

european de dezvoltare regională, care 

oferă sprijin pentru componentele de 

securitate ale investițiilor în spații publice, 

transporturi, energie și alte infrastructuri 

critice. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 
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Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Programul InvestEU tratează 

eficiența energetică drept un element 

crucial și un aspect-cheie în procesul de 

luare a deciziilor legate de investiții. Mai 

exact, acesta consacră principiul 

„eficiența energetică pe primul loc”, care 

înseamnă că, înainte de a lua decizii 

legate de planificarea energetică, de 

politici și de investiții, ar trebui să se 

analizeze dacă există măsuri de eficiență 

energetică alternative eficiente din 

punctul de vedere al costurilor și solide 

din punct de vedere tehnic, economic și 

ecologic care să înlocuiască total sau 

parțial măsurile de planificare, de politică 

și de investiții avute în vedere, însă 

atingând totodată obiectivele respectivelor 

decizii. Astfel de alternative eficiente din 

punctul de vedere al costurilor includ 

măsuri de eficientizare a cererii și a 

ofertei de energie, în special prin 

reducerea consumului de energie la 

consumatorul final pe baza optimizării 

costurilor, prin inițiative bazate pe 

variația cererii de energie și prin 

eficientizarea conversiei, transportului și 

a distribuirii de energie. Statele membre 

ar trebui, de asemenea, să încurajeze 

răspândirea acestui principiu la nivelul 

administrațiilor regionale și locale, dar și 

în sectorul privat. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13b) Directiva privind performanța 

energetică a clădirilor (Directiva (UE) 

2018/844) impune statelor membre 

obligația de a stabili o strategie de 

renovare pe termen lung pentru a sprijini 
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renovarea parcului național de clădiri 

rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, 

cât și private, pentru a obține un parc 

imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență 

energetică și decarbonizat până în 2050, 

facilitând transformarea eficace din punct 

de vedere al costurilor a clădirilor 

existente în clădiri al căror consum de 

energie este aproape egal cu zero. De 

asemenea, statele membre au obligația de 

a facilita accesul la mecanismele adecvate 

care vizează gruparea proiectelor și 

reducerea riscului perceput pentru 

investitori și sectorul privat. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Chiar dacă nivelul investițiilor 

generale din Uniune crește permanent, 

investițiile în activități cu risc ridicat, cum 

ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă 

necorespunzătoare. Nivelul insuficient al 

investițiilor în cercetare și inovare rezultat 

are un efect negativ asupra competitivității 

industriale și economice a Uniunii și 

asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul 

InvestEU ar trebui să furnizeze produsele 

financiare corespunzătoare pentru a acoperi 

etapele diferite din ciclul de inovare și o 

gamă variată de părți interesate, în special 

pentru a permite extinderea și 

implementarea de soluții la o scară 

comercială în Uniune și pentru ca aceste 

soluții să fie mai competitive pe piețele 

mondiale. 

(14) Chiar dacă nivelul investițiilor 

generale din Uniune crește permanent, 

investițiile în activități cu risc ridicat, cum 

ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă 

necorespunzătoare. În condițiile în care 

finanțarea publică a activităților de 

cercetare și inovare este un vector al 

creșterii productivității și este esențială 

pentru impulsionarea activităților de 

cercetare și inovare private, nivelul 

insuficient al investițiilor în cercetare și 

inovare rezultat are un efect negativ asupra 

competitivității industriale și economice a 

Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor 

săi. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze 

produsele financiare corespunzătoare 

pentru a acoperi etapele diferite din ciclul 

de inovare și o gamă variată de părți 

interesate, în special pentru a permite 

extinderea și implementarea de soluții la o 

scară comercială în Uniune și pentru ca 

aceste soluții să fie mai competitive pe 

piețele mondiale, și pentru a promova 

excelența UE la nivel global în materie de 

tehnologii durabile. Pentru a satisface 

nevoia de susținere a investițiilor în 
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activități cu risc mai ridicat cum ar fi 

cercetarea și inovarea, este esențial ca 

programul Orizont Europa, în special 

CEI, să se desfășoare în sinergie cu 

produsele financiare care urmează să fie 

instituite în cadrul programului InvestEU. 

În plus, IMM-urile și întreprinderile nou-

înființate inovatoare se confruntă cu 

dificultăți în ceea ce privește accesul la 

finanțare, îndeosebi cele care se axează pe 

active necorporale, de unde necesitatea ca 

CEI să acționeze în strânsă 

complementaritate cu produsele 

financiare specifice din cadrul InvestEU, 

pentru a asigura continuitatea sprijinului 

acordat acestor IMM-uri. În acest sens, 

experiența dobândită în urma utilizării 

instrumentelor financiare în cadrul 

programului Orizont 2020, cum ar fi 

InnovFin și garanția pentru împrumuturi 

acordată IMM-urilor în cadrul 

programului COSME, ar trebui să 

servească drept fundament solid pentru 

acordarea acestui sprijin specific. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Pentru a oferi cel mai bun aviz 

posibil beneficiarilor InvestEU, precum și 

pentru a facilita sinergiile cu programul 

Orizont Europa, ar trebui consolidate 

serviciile de consiliere oferite de 

instrumentul InnovFin al BEI. 

 

Amendamentul  20 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Un efort major este imperios (15) Un efort major este imperios 



 

PE625.308v02-00 18/85 AD\1167954RO.docx 

RO 

necesar pentru a investi în transformarea 

digitală și pentru ca de aceasta să 

beneficieze toți cetățenii și toate 

întreprinderile din Uniune. Cadrului 

puternic de politică al Strategiei privind 

piața unică digitală ar trebui să i se adauge 

acum investiții de o ambiție similară, 

inclusiv în inteligența artificială. 

necesar pentru a investi în transformarea 

digitală și pentru a o stimula, precum și 

pentru ca de aceasta să beneficieze toți 

cetățenii și toate întreprinderile din Uniune, 

din zonele urbane și rurale. Cadrului 

puternic de politică al Strategiei privind 

piața unică digitală ar trebui să i se adauge 

acum investiții de o ambiție similară, 

inclusiv în inteligența artificială, în 

conformitate cu programul Europa 

digitală, în special în ceea ce privește 

etica, învățarea automatizată, internetul 

obiectelor, biotehnologia și tehnologia 

financiară, care pot spori eficiența 

mobilizării de capital pentru proiectele 

antreprenoriale. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Întrucât piața unică este afectată 

în mod negativ de decalajul digital creat 

de lipsa accesului la rețea, de viteza 

inegală între regiuni și de lipsa de 

cunoștințe, transformarea digitală a 

societății ar trebui să le permită 

cetățenilor, în special tinerilor nativi, să 

se simtă în siguranță să utilizeze noile 

tehnologii, informându-se cu privire la 

viața privată, securitate și garanțiile de 

bază pentru a se proteja astfel de 

activitatea rău intenționată și pentru a-și 

spori potențialul pentru economie. Prin 

urmare, este necesară o abordare globală 

pentru a spori gradul de acoperire, a 

obține niveluri similare de conectivitate și 

de cunoștințe pentru toți. 

 

Amendamentul  22 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 



 

AD\1167954RO.docx 19/85 PE625.308v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Întreprinderile mici și mijlocii 

(IMM-urile) au un rol crucial în Uniune. 

Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă 

cu provocări în accesarea finanțării, din 

cauza faptului că se consideră că implică 

un risc ridicat și a lipsei de garanții reale 

suficiente a acestora. Provocări 

suplimentare apar din faptul că IMM-urile 

trebuie să rămână competitive implicându-

se în activități de digitalizare, de 

internaționalizare, de inovare și de 

perfecționare a forței lor de muncă. De 

asemenea, în comparație cu întreprinderile 

mari, IMM-urile au acces la un set mai 

limitat de surse de finanțare: acestea nu 

emit în mod obișnuit obligațiuni și au 

numai un acces limitat la bursele de valori 

sau la investitorii instituționali mari. 

Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar 

mai mari pentru IMM-urile ale căror 

activități se axează pe activele necorporale. 

IMM-urile din Uniune se bazează foarte 

mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare 

sub forma descoperirilor de cont, a 

împrumuturilor bancare sau a leasingului. 

Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu 

provocările menționate anterior și oferirea 

unor surse de finanțare mai diversificate 

sunt necesare pentru a crește capacitatea 

IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 

creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista 

încetinirii creșterii economice și pentru a 

transforma economia și sistemul financiar 

într-unul mai rezilient în timpul încetinirii 

creșterii economice sau al șocurilor. Acest 

lucru este complementar, de asemenea, 

inițiativelor întreprinse deja în contextul 

uniunii piețelor de capital. Fondul 

InvestEU ar trebui să ofere posibilitatea de 

a viza produse financiare specifice, mai 

direcționate. 

(16) Întreprinderile mici și mijlocii 

(IMM-urile) reprezintă peste 99% din 

întreprinderile din Uniune, iar valoarea 

lor economică este semnificativă și 

esențială. Cu toate acestea, IMM-urile se 

confruntă cu provocări în accesarea 

finanțării, din cauza faptului că se 

consideră că implică un risc ridicat și a 

lipsei de garanții reale suficiente a acestora. 

De asemenea, trebuie abordate 

disparitățile de gen, deoarece creativitatea 

și potențialul antreprenorial al femeilor 

reprezintă o sursă insuficient exploatată 

de creștere și locuri de muncă, care ar 

trebui dezvoltată în mai mare măsură. 
Provocări suplimentare apar din faptul că 

IMM-urile trebuie să rămână competitive 

implicându-se în activități de digitalizare, 

de internaționalizare, de inovare și de 

perfecționare a forței lor de muncă. De 

asemenea, în comparație cu întreprinderile 

mari, IMM-urile au acces la un set mai 

limitat de surse de finanțare: acestea nu 

emit în mod obișnuit obligațiuni și au 

numai un acces limitat la bursele de valori 

sau la investitorii instituționali mari. Lipsa 

accesului IMM-urilor la capital este 

exacerbată de industria cu capital privat 

relativ mică din Europa, iar dificultățile în 

a accesa finanțare sunt chiar mai mari 

pentru IMM-urile ale căror activități se 

axează pe activele necorporale. IMM-urile 

din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 

și finanțarea prin îndatorare sub forma 

descoperirilor de cont, a împrumuturilor 

bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-

urilor care se confruntă cu provocările 

menționate anterior prin simplificarea 

accesului lor la finanțare și oferirea unor 

surse de finanțare mai diversificate sunt 

necesare pentru a crește capacitatea IMM-

urilor de a-și finanța înființarea, creșterea, 

inovația și dezvoltarea durabilă, pentru a-

și asigura competitivitatea, pentru a rezista 

încetinirii creșterii economice și pentru a 

transforma economia și sistemul financiar 
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într-unul mai rezilient în timpul încetinirii 

creșterii economice sau al șocurilor. Acest 

lucru este complementar, de asemenea, 

inițiativelor întreprinse deja în contextul 

uniunii piețelor de capital. Programe 

precum COSME au fost importante 

pentru IMM-uri pentru că au facilitat 

accesul la finanțare în toate etapele 

ciclului lor de viață, la aceasta 

adăugându-se FEIS, care a asigurat o 

absorbție rapidă din partea IMM-urilor. 
Fondul InvestEU ar trebui, așadar, să 

continue să profite de aceste reușite și să 

ofere posibilitatea de a viza produse 

financiare specifice, mai direcționate. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Întreprinderile care furnizează 

servicii de interes general joacă un rol 

esențial și strategic în sectoarele-cheie ale 

marilor industrii de rețea (energia, apa, 

deșeurile, mediul, serviciile poștale, 

transporturile și telecomunicațiile), în 

domeniul sănătății, al educației și al 

serviciilor sociale. Sprijinind aceste 

întreprinderi, Uniunea europeană 

garantează calitatea vieții cetățenilor și 

opțiunile democratice în ceea ce privește, 

printre altele, calitatea serviciilor; 

 

Amendamentul  24 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Potrivit celor prevăzute în 

Documentul de reflecție privind 

dimensiunea socială a Europei16 și în 

Pilonul european de drepturi sociale, 

(17) Potrivit celor prevăzute în 

Documentul de reflecție privind 

dimensiunea socială a Europei, în Pilonul 

european de drepturi sociale și în cadrul 
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crearea unei Uniuni mai echitabile și mai 

favorabile incluziunii este o prioritate 

absolută a Uniunii pentru a combate 

inegalitatea și pentru a încuraja politicile 

de incluziune socială din Europa. 

Inegalitatea de șanse afectează în special 

accesul la educație, formare profesională și 

sănătate. Investițiile în economia socială, în 

economia legată de competențe și de 

capitalul uman, precum și în integrarea 

populațiilor vulnerabile în societate pot 

crește oportunitățile economice, în special 

dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. 

Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a 

sprijini investițiile în educație și formare, a 

contribui la creșterea ocupării forței de 

muncă, în special a persoanelor șomere 

necalificate și de lungă durată, și la 

îmbunătățirea situației cu privire la 

solidaritatea între generații, la sectorul 

sănătății, la lipsa de adăpost, la incluziunea 

digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul 

și locul tinerilor în societate, precum și la 

persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 

țărilor terțe. De asemenea, Programul 

InvestEU ar trebui să contribuie la 

sprijinirea culturii și a creativității 

europene. Pentru a contracara 

transformările profunde ale societăților din 

Uniune și ale pieței forței de muncă din 

deceniul următor, este necesară investiția 

în capitalul uman, în microfinanțare, în 

finanțarea întreprinderilor sociale și în 

noile modele de afaceri din economia 

socială, inclusiv investițiile în impactul 

social și contractarea rezultatelor sociale. 

Programul InvestEU ar trebui să 

consolideze ecosistemul emergent al pieței 

sociale, crescând furnizarea și accesul la 

finanțarea microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor sociale pentru a da curs 

cererilor celor care au cea mai mare nevoie 

de finanțare. Raportul Grupului operativ la 

nivel înalt privind investițiile în 

infrastructura socială în Europa18 a 

identificat deficite în materie de investiții 

în infrastructură și serviciile sociale, 

inclusiv în educație, formare profesională, 

sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea 

UE referitor la Convenția UE privind 

drepturile persoanelor cu handicap, 

crearea unei Uniuni mai echitabile și mai 

favorabile incluziunii este o prioritate 

absolută a Uniunii pentru a combate 

inegalitatea și pentru a încuraja politicile 

de incluziune socială din Europa. 

Inegalitatea de șanse afectează în special 

accesul la educație, formare profesională și 

sănătate. Investițiile în economia socială, în 

economia legată de competențe și de 

capitalul uman, precum și în integrarea 

populațiilor vulnerabile în societate pot 

crește oportunitățile economice, în special 

dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. 

Având în vedere necesitatea semnificativă 

de investiții în infrastructura socială, 

Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a 

sprijini investițiile în educație și formare, a 

contribui la creșterea ocupării forței de 

muncă, în special a persoanelor șomere 

necalificate și de lungă durată, și la 

îmbunătățirea situației cu privire la 

egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
solidaritatea între generații, la sectorul 

sănătății, la lipsa de adăpost, la incluziunea 

digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul 

și locul tinerilor în societate, precum și la 

persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 

țărilor terțe. De asemenea, Programul 

InvestEU ar trebui să contribuie la 

sprijinirea culturii și a creativității 

europene. Pentru a contracara 

transformările profunde ale societăților din 

Uniune și ale pieței forței de muncă din 

deceniul următor, este necesară investiția 

în capitalul uman, în microfinanțare, în 

finanțarea întreprinderilor sociale și în 

noile modele de afaceri din economia 

socială, inclusiv investițiile în impactul 

social și contractarea rezultatelor sociale. 

Programul InvestEU ar trebui să 

consolideze ecosistemul emergent al pieței 

sociale, crescând furnizarea și accesul la 

finanțarea microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor sociale pentru a da curs 

cererilor celor care au cea mai mare nevoie 

de finanțare. Raportul Grupului operativ la 

nivel înalt privind investițiile în 
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de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin 

urmare, puterea colectivă a capitalului 

public, comercial și filantropic, precum și 

sprijinul din partea fundațiilor ar trebui să 

fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea 

lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune 

mai rezilientă. 

infrastructura socială în Europa18 a 

identificat deficite în materie de investiții 

în infrastructură și serviciile sociale, 

inclusiv în educație, formare profesională, 

sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea 

de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin 

urmare, puterea colectivă a capitalului 

public, comercial și filantropic, precum și 

sprijinul din partea fundațiilor ar trebui să 

fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea 

lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune 

mai rezilientă. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publicat ca Document de reflecție 

privind economia europeană 074 în 

ianuarie 2018. 

18 Publicat ca Document de reflecție 

privind economia europeană 074 în 

ianuarie 2018. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Proiectele finanțate în cadrul 

InvestEU ar trebui să promoveze 

egalitatea între femei și bărbați, în special 

în domeniul cercetării și inovării, prin 

abordarea cauzelor profunde ale 

dezechilibrului de gen, prin exploatarea 

întregului potențial al cercetătorilor femei 

și bărbați, precum și prin integrarea 

dimensiunii de gen în conținutul 

cercetării și al inovării; precum și prin 

acordarea unei atenții deosebite asigurării 

echilibrului de gen în comisiile de 

evaluare și în cadrul altor organisme 

consultative și de experți relevante. 

Activitățile ar trebui să vizeze, de 

asemenea, punerea în aplicare a 

principiilor referitoare la egalitatea între 

femei și bărbați, astfel cum sunt prevăzute 

la articolele 2 și 3 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană și la articolul 8 din 
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TFUE și în Directiva 2006/54/CE privind 

punerea în aplicare a principiului 

egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie 

de încadrare în muncă și de muncă. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) De asemenea, fondul InvestEU ar 

trebui să sprijine doar acțiuni și strategii 

de tranziție care susțin investițiile ce 

abordează situația lucrătorilor din 

sectoare specifice, cum ar fi extracția 

cărbunelui/lignitului, industria 

automobilelor, care ar putea fi afectate de 

tranziția la o economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon. Fondul InvestEU ar 

trebui să fie în măsură să susțină 

transformarea acestor economii în 

activități durabile și să atragă 

întreprinderi, întreprinderi nou-înființate 

și industrii inovatoare alternative cu 

scopul de a construi o economie regională 

durabilă. De asemenea, ar trebui 

promovate noi sinergii cu alte scheme de 

sprijin, cum ar fi Fondul pentru 

modernizare care urmează să fie instituit 

pentru perioada 2021-2030, precum și alte 

programe naționale și ale Uniunii care 

facilitează o tranziție echitabilă. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19b) Acest fond trebuie să pună la 

dispoziție proiecte și oportunități de 

finanțare egale pe întreg teritoriul UE, cu 

o atenție sporită în regiunile cele mai 
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sărace și slab dezvoltate. 

 

Amendamentul  28 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Fondul InvestEU ar trebui să fie 

deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe 

care sunt membre ale Asociației Europene 

a Liberului Schimb, din partea țărilor în 

curs de aderare, din partea țărilor candidate 

și al candidaților potențiali, din partea 

țărilor incluse în politica de vecinătate și 

din partea altor țări, în conformitate cu 

condițiile stabilite între Uniune și acele 

țări. Acest lucru ar trebui să permită 

continuarea cooperării cu țările relevante, 

dacă este cazul, în special în domeniile 

cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor. 

(21) Fondul InvestEU ar trebui să fie 

deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe 

care sunt membre ale Asociației Europene 

a Liberului Schimb, din partea țărilor în 

curs de aderare, din partea țărilor candidate 

și al candidaților potențiali, din partea 

țărilor incluse în politica de vecinătate și 

din partea altor țări, în conformitate cu 

condițiile stabilite între Uniune și acele țări 

și cu condiția ca țările respective să 

respecte drepturile omului. Acest lucru ar 

trebui să permită continuarea cooperării cu 

țările relevante, dacă este cazul, în special 

în domeniile cercetării și inovării, dar și al 

IMM-urilor. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Bugetul de 3.105 milioane EUR 

(în prețuri constante) pentru cercetare și 

inovare din cadrul InvestEU nu ar trebui 

preluat din bugetul global de 120 de 

miliarde (în prețuri constante) al 

programului Orizont Europa, ci va 

suplimenta, în schimb, bugetul respectiv. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 



 

AD\1167954RO.docx 25/85 PE625.308v02-00 

 RO 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Garanția UE care stă la baza 

Fondului InvestEU ar trebui să fie 

executată indirect de către Comisie, 

bazându-se pe partenerii de implementare, 

care sunt în contact cu beneficiarii finali. 

Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare 

partener de implementare un acord de 

garantare de alocare a capacității de 

garantare a Fondului InvestEU pentru a 

sprijini operațiunile de finanțare și în 

materie de investiții care îndeplinesc 

obiectivele Fondului InvestEU și criteriile 

de eligibilitate. Fondul InvestEU ar trebui 

dotat cu o structură specifică de guvernanță 

pentru a garanta utilizarea corespunzătoare 

a garanției UE. 

(24) Garanția UE care stă la baza 

Fondului InvestEU ar trebui să fie 

executată indirect de către Comisie, 

bazându-se pe partenerii de implementare, 

care sunt în contact cu beneficiarii finali. 

Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare 

partener de implementare un acord de 

garantare de alocare a capacității de 

garantare a Fondului InvestEU pentru a 

sprijini operațiunile de finanțare și în 

materie de investiții care îndeplinesc 

obiectivele Fondului InvestEU și criteriile 

de eligibilitate. Pentru a îmbunătăți 

transparența, eficiența, asumarea 

responsabilității și pentru a asigura 

utilizarea adecvată a garanției UE, fondul 

InvestEU ar trebui dotat cu o structură 

specifică de guvernanță, complet separată 

de cea a Grupului BEI. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Comisia ar trebui să evalueze 

compatibilitatea cu legislația și politicile 

Uniunii a operațiunilor de finanțare și în 

materie de investiții prezentate de 

partenerii de implementare, în timp ce 

deciziile cu privire la aceste operațiuni ar 

trebui luate în ultimă instanță de către un 

partener de implementare. 

(26) Trebuie să se înființeze un comitet 

director cu rol executiv de luare a 

deciziilor în conformitate cu articolul 17 

din prezentul regulament, format din 

persoane numite de Comisia Europeană, 

Banca Europeană de Investiții, partenerii 

de implementare și un expert fără drept de 

vot numit de Parlamentul European, 

pentru a garanta că în administrarea 

programului InvestEU se asigură un 

echilibru corect între competențele 

politice și cele bancare. Comitetul director 
ar trebui să evalueze compatibilitatea cu 

legislația și politicile Uniunii a 

operațiunilor de finanțare și în materie de 

investiții prezentate de partenerii de 

implementare, în timp ce deciziile cu 

privire la aceste operațiuni ar trebui luate în 

ultimă instanță de către un partener de 
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implementare. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) O echipă a proiectului formată din 

experți puși la dispoziția Comisiei de către 

partenerii de implementare pentru a 

furniza expertiză profesională în materie 

de evaluare tehnică și financiară a 

operațiunilor de finanțare și în materie de 

investiții propuse ar trebui să noteze 

operațiunile de finanțare și în materie de 

investiții prezentate de partenerii de 

implementare care trebuie evaluate de 

Comitetul de investiții. 

eliminat 

 

Amendamentul  33 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Un Comitet de investiții format din 

experți independenți ar trebui să 

concluzioneze cu privire la acordarea 

sprijinului din garanția UE operațiunilor de 

finanțare și în materie de investiții care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate, 

furnizând astfel expertiză externă în 

materie de evaluare a investițiilor cu 

privire la proiecte. Comitetul de investiții 

ar trebui să aibă configurații diferite pentru 

a acoperi cel mai bine domeniile și 

sectoarele de politică diferite. 

(28) Un Comitet de investiții format din 

experți independenți ar trebui să 

concluzioneze cu privire la acordarea 

sprijinului din garanția UE operațiunilor de 

finanțare și în materie de investiții care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate, 

furnizând astfel expertiză externă în 

materie de evaluare a investițiilor cu 

privire la proiecte. Comitetul de investiții 

ar trebui să aibă configurații diferite pentru 

a acoperi cel mai bine domeniile și 

sectoarele de politică diferite, dar să 

includă întotdeauna cel puțin doi experți 

din domeniul măsurilor climatice, 

protecției mediului și managementului de 

mediu.  
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Amendamentul  34 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) La selectarea partenerilor de 

implementare pentru mobilizarea Fondului 

InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama 

de capacitatea contrapărții de a îndeplini 

obiectivele Fondului InvestEU și de a 

contribui cu resursele proprii pentru a 

garanta acoperirea și diversificarea 

geografică adecvată, pentru a atrage 

investitori privați și pentru a furniza o 

diversificare suficientă a riscurilor, precum 

și soluții noi pentru remedierea 

disfuncționalităților pieței și a situațiilor de 

investiții suboptime. Având în vedere rolul 

său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a 

acționa în toate statele membre și 

experiența existentă în cadrul 

instrumentelor financiare actuale și al 

FEIS, Grupul Băncii Europene pentru 

Investiții (BEI) ar trebui să rămână un 

partener de implementare privilegiat în 

cadrul compartimentului pentru UE al 

Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, 

băncile sau instituțiile naționale 

promoționale ar trebui să poată să ofere o 

gamă complementară de produse financiare 

având în vedere experiența și capacitățile 

acestora la nivel regional care ar putea fi 

benefică pentru optimizarea impactului 

fondurilor publice asupra teritoriului 

Uniunii. De asemenea, ar trebui să fie 

posibil ca și alte instituții financiare 

internaționale să fie parteneri de 

implementare, mai ales acelea care prezintă 

un avantaj comparativ în ceea ce privește 

competențele specifice și experiența în 

anumite state membre. Mai mult, ar trebui 

să fie posibil ca alte entități care 

îndeplinesc criteriile prevăzute în 

Regulamentul financiar să acționeze ca 

parteneri de implementare. 

(29) La selectarea partenerilor de 

implementare pentru mobilizarea Fondului 

InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama 

de capacitatea și potențialul contrapărții de 

a îndeplini obiectivele Fondului InvestEU 

și de a contribui cu resursele proprii pentru 

a garanta acoperirea și diversificarea 

geografică adecvată, pentru a atrage 

investitori privați și pentru a furniza o 

diversificare suficientă a riscurilor, precum 

și soluții noi pentru remedierea 

disfuncționalităților pieței și a situațiilor de 

investiții suboptime. Având în vedere rolul 

său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a 

acționa în toate statele membre și 

experiența existentă în cadrul 

instrumentelor financiare actuale și al 

FEIS, Grupul Băncii Europene pentru 

Investiții (BEI) ar trebui să rămână un 

partener de implementare privilegiat în 

cadrul compartimentului pentru UE al 

Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, 

băncile sau instituțiile promoționale 

naționale sau regionale ar trebui să poată 

să ofere o gamă complementară de produse 

financiare având în vedere experiența și 

capacitățile acestora la nivel regional care 

ar putea fi benefică pentru optimizarea 

impactului fondurilor publice asupra 

teritoriului Uniunii, armonizând 

caracteristicile produselor lor financiare 

cu cerințele fondului. De asemenea, ar 

trebui să fie posibil ca și alte instituții 

financiare internaționale să fie parteneri de 

implementare, mai ales acelea care prezintă 

un avantaj comparativ în ceea ce privește 

competențele specifice și experiența în 

anumite state membre. Mai mult, ar trebui 

să fie posibil ca alte entități care 

îndeplinesc criteriile prevăzute în 

Regulamentul financiar să acționeze ca 

parteneri de implementare. 
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Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a garanta faptul că 

intervențiile efectuate în cadrul 

compartimentului pentru UE al Fondului 

InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței 

și situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în 

același timp obiectivele cu cea mai bună 

acoperire geografică posibilă, garanția UE 

ar trebui alocată partenerilor de 

implementare care pot acoperi cel puțin trei 

state membre, singuri sau împreună cu alți 

parteneri de implementare. Cu toate 

acestea, se estimează faptul că aproximativ 

75 % din garanția UE în cadrul 

compartimentului UE ar fi alocată 

partenerului sau partenerilor de 

implementare care va putea oferi produse 

financiare în cadrul Fondului InvestEU în 

toate statele membre. 

(30) Pentru a garanta faptul că 

intervențiile efectuate în cadrul 

compartimentului pentru UE al Fondului 

InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței 

și situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în 

același timp obiectivele cu cea mai bună 

acoperire geografică posibilă, garanția UE 

ar trebui alocată partenerilor de 

implementare care pot acoperi cel puțin 

două state membre, singuri sau împreună 

cu alți parteneri de implementare. Cu toate 

acestea, se estimează faptul că aproximativ 

75 % din garanția UE în cadrul 

compartimentului UE ar fi alocată 

partenerului sau partenerilor de 

implementare care va putea oferi produse 

financiare în cadrul Fondului InvestEU în 

toate statele membre. 

 

Amendamentul  36 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Garanția UE în cadrul 

compartimentului pentru statele membre ar 

trebui alocată oricărui partener de 

implementare eligibil, în conformitate cu 

[articolul 62 alineatul (1) litera (c)] din 

[Regulamentul financiar], inclusiv băncilor 

sau instituțiilor promoționale naționale sau 

regionale, BEI, Fondului european de 

investiții și altor bănci de dezvoltare 

multilaterală. La selectarea partenerilor de 

implementare în cadrul compartimentului 

pentru statele membre, Comisia ar trebui să 

(31) Garanția UE în cadrul 

compartimentului pentru statele membre ar 

trebui alocată oricărui partener de 

implementare eligibil, în conformitate cu 

[articolul 62 alineatul (1) litera (c)] din 

[Regulamentul financiar], inclusiv băncilor 

sau instituțiilor promoționale naționale sau 

regionale, BEI, Fondului european de 

investiții și altor bănci de dezvoltare 

multilaterală. În cazul în care 

desfășurarea pentru compartimentul 

statului membru vizează acțiuni politice 
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ia în considerare propunerile prezentate de 

fiecare stat membru. În conformitate cu 

[articolul 154] din [Regulamentul 

financiar], Comisia trebuie să efectueze o 

evaluare a normelor și a procedurilor 

partenerului de implementare pentru a 

constata dacă acestea oferă un nivel de 

protecție a interesului financiar al Uniunii 

echivalent cu cel oferit de Comisie. 

deja abordate de UE prin intermediul 

unor operațiuni de finanțare și investiții 

asemănătoare, atunci compartimentul 

statului membru și compartimentul UE 

trebuie să aibă aceiași parteneri de 

implementare. La selectarea partenerilor 

de implementare în cadrul 

compartimentului pentru statele membre, 

Comisia ar trebui să ia în considerare 

propunerile prezentate de fiecare stat 

membru. În conformitate cu [articolul 154] 

din [Regulamentul financiar], Comisia 

trebuie să efectueze o evaluare a normelor 

și a procedurilor partenerului de 

implementare pentru a constata dacă 

acestea oferă un nivel de protecție a 

interesului financiar al Uniunii echivalent 

cu cel oferit de Comisie. Evaluarea trebuie 

să garanteze bariere birocratice limitate și 

costuri care să nu afecteze randamentul 

investițiilor și să nu influențeze ratele. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Platforma de consiliere InvestEU ar 

trebui să sprijine crearea unui flux robust 

de proiecte de investiții în fiecare 

componentă de politică. De asemenea, ar 

trebui prevăzută o componentă 

transsectorială în cadrul Programului 

InvestEU care să asigure un punct unic de 

intrare și asistență inter-politici în 

elaborarea proiectelor în cazul programelor 

Uniunii gestionate la nivel central. 

(35) Platforma de consiliere InvestEU ar 

trebui să sprijine crearea unui flux robust 

de proiecte de investiții în fiecare 

componentă de politică, asigurând o punere 

în aplicare eficientă a diversificării 

geografice cu scopul de a contribui la 

obiectivul Uniunii de coeziune economică, 

socială și teritorială și de a reduce 

disparitățile regionale. Platforma de 

consiliere ar trebui să acorde o atenție 

deosebită necesității de a agrega proiectele 

mici și să le grupeze în portofolii mai mari. 

De asemenea, ar trebui prevăzută o 

componentă transsectorială în cadrul 

Programului InvestEU care să asigure un 

punct unic de intrare și asistență inter-

politici în elaborarea proiectelor în cazul 

programelor Uniunii gestionate la nivel 
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central. 

 

Amendamentul  38 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Pentru a asigura o acoperire 

geografică vastă a serviciilor de consiliere 

pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 

succes cunoștințele locale cu privire la 

FEIS, ar trebui să se asigure o prezență 

locală a Platformei de consiliere InvestEU 

unde este necesar, ținând seama de 

sistemele de sprijin existente, cu scopul de 

a oferi asistență concretă, proactivă și 

personalizată pe teren. 

(36) Pentru a asigura o acoperire 

geografică vastă a serviciilor de consiliere 

pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 

succes cunoștințele locale cu privire la 

Fondul InvestEU, ar trebui să se asigure o 

prezență locală a Platformei de consiliere 

InvestEU în fiecare stat membru, vizând 

îndeosebi să asigure o prezență în 

regiunile care se confruntă cu dificultăți 

la dezvoltarea proiectelor din cadrul 

Fondului InvestEU, ținând seama de 

sistemele de sprijin existente, cu scopul de 

a oferi asistență concretă, proactivă și 

personalizată pe teren. Expertiza băncilor 

naționale de promovare în ceea ce 

privește generarea, gruparea și finanțarea 

proiectelor trebuie pusă în comun pe 

platformele de consiliere, iar rolul lor de 

parteneri responsabili cu punerea în 

aplicare trebuie să fie evaluat în 

continuare. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (37a) Având în vedere experiența 

pozitivă a băncilor naționale de 

promovare în ceea ce privește generarea, 

gruparea și finanțarea proiectelor, de 

exemplu privind proiectele la scară mică 

în domeniul eficienței energetice și al 

energiei din surse regenerabil la nivel 

local și regional, cunoștințele acestora ar 

trebui să fie puse în comun în cadrul unor 
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platforme de consiliere, iar rolul lor de 

parteneri de implementare ar trebui să fie 

valorificat în continuare. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (47a) Programul trebuie să fie accesibil 

beneficiarilor prin intermediul unei 

publicități și transparențe crescute, 

inclusiv din partea intermediarilor 

financiari și bancari. Prin urmare, este 

necesară o informare sporită și o 

monitorizare constantă a implementării 

acțiunilor. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament instituie Fondul 

InvestEU, care furnizează o garanție a UE 

pentru operațiunile de finanțare și de 

investiții desfășurate de partenerii de 

implementare în sprijinul politicilor interne 

ale Uniunii. 

Prezentul regulament instituie Fondul 

InvestEU, care furnizează o garanție a UE 

pentru operațiunile de finanțare și de 

investiții desfășurate de partenerii de 

implementare în sprijinul politicilor interne 

ale Uniunii și în special al obiectivelor 

privind schimbările climatice și al ODD, 

în conformitate cu scopul de a asigura 

tranziția către o economie cu zero emisii 

de dioxid de carbon până cel târziu în 

2050. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(1) „operațiuni de finanțare mixtă” 

înseamnă operațiunile susținute de 

bugetul Uniunii care combină forme de 

sprijin nerambursabile, rambursabile sau 

de ambele tipuri, din bugetul Uniunii, cu 

forme rambursabile de sprijin din partea 

instituțiilor de dezvoltare sau a altor 

instituții financiare publice, precum și din 

partea instituțiilor financiare comerciale 

și a investitorilor; în sensul prezentei 

definiții, programele Uniunii finanțate din 

alte surse decât bugetul Uniunii, cum ar fi 

Fondul de inovare al sistemului UE de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(ETS), pot fi asimilate programelor 

Uniunii finanțate din bugetul Uniunii; 

(1) „adiționalitate” înseamnă 

adiționalitate astfel cum este definită la 

articolul 8a (nou). 

 

Amendamentul  43 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) principiul „eficiența energetică pe 

primul loc” înseamnă că în toate deciziile 

de planificare, de politici și de investiții 

energetice se acordă prioritate măsurilor 

de eficientizare a cererii și a ofertei de 

energie, prin reducerea consumului de 

energie la consumatorul final pe baza 

optimizării costurilor, prin inițiative 

bazate pe variația cererii de energie și 

prin eficientizarea conversiei, a 

transportului și a distribuției energiei. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) „BEI” înseamnă Banca 

Europeană de Investiții, Fondul 

European de Investiții sau oricare filială 
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a Băncii Europene de Investiții; 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17b) „adiționalitate” înseamnă 

adiționalitate astfel cum este definită la 

articolul 8a (nou). 

 

Amendamentul  46 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) competitivitatea Uniunii, inclusiv 

inovarea și digitalizarea; 

(a) competitivitatea Uniunii, inclusiv 

cercetarea, inovarea și digitalizarea; 

 

Amendamentul  47 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) durabilitatea și creșterea 

economiei Uniunii; 

(b) creșterea durabilă a economiei 

Uniunii , vizând atingerea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă ale ONU și a 

obiectivelor Acordului de la Paris privind 

schimbările climatice; 

 

Amendamentul  48 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) sprijinirea finanțării și a (b) sprijinirea finanțării și a 
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operațiunilor de investiții în domeniile 

cercetării, inovării și digitalizării; 

operațiunilor de investiții în domeniile 

cercetării, inovării și digitalizării în toate 

componentele de politică, inclusiv 

sprijinirea dezvoltării societăților 

inovatoare și a lansării pe piață a 

tehnologiilor; 

 

Amendamentul  49 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sporirea accesului la finanțare și a 

disponibilității fondurilor pentru IMM-uri 

și, în cazuri justificate în mod 

corespunzător, pentru întreprinderile mici 

cu capitalizare medie; 

(c) sporirea și simplificarea accesului 

la finanțare și a disponibilității fondurilor 

pentru întreprinderile nou-înființate 

inovatoare, IMM-uri, inclusiv pentru 

microîntreprinderi, precum și creșterea 

competitivității globale a acestora și, în 

cazuri justificate în mod corespunzător, a 

întreprinderilor mici cu capitalizare 

medie; 

 

Amendamentul  50 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul – litera da (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) să contribuie la atingerea unui 

obiectiv global de cel puțin 30 % din 

cheltuielile bugetare ale UE, care trebuie 

să sprijine obiectivele în domeniul climei 

și să crească investițiile în măsurile 

pentru atenuarea schimbărilor climatice 

și adaptarea la acestea, în special 

obiectivele UE pentru 2030 privind clima 

și energia, monitorizate prin 

Regulamentul UE (XX) [guvernanța 

uniunii energetice], garantând că cel 

puțin 40 % din Fondul InvestEU 

contribuie la obiectivele climatice. 
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Amendamentul  51 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Garanția UE destinată compartimentului 

pentru UE menționat la articolul 8 

alineatul (1) litera (a) este de 

38 000 000 000 EUR (în prețuri curente). 

Este provizionat la o rată de 40 %. 

Garanția UE destinată compartimentului 

pentru UE menționat la articolul 8 alineatul 

(1) litera (a) este de 38 000 000 000 EUR 

(în prețuri constante), din care cel puțin 

28 500 000 000 EUR sunt alocate 

Grupului BEI. Este provizionat la o rată 

de 35 %. BEI: 

 - în calitate de partener de implementare, 

acordă accesul la alocarea garanției UE 

pentru băncile naționale și regionale de 

promovare; 

 - stabilește un dialog structurat cu băncile 

naționale și regionale de promovare 

pentru dezvoltarea și implementarea unor 

instrumente și proiecte de finanțare; 

 - raportează anual Parlamentului 

European cu privire la modul de 

funcționare a garanției, contribuția la 

obiectivele prevăzute la articolul 3 și 

cooperarea sa cu actorii naționali și 

regionali. 

 Într-o evaluare intermediară, până cel 

târziu în decembrie 2024, Comisia 

analizează cota acordată Grupului BEI și 

propune o modificare de până la 10 % 

dacă este necesar. 

 

Amendamentul  52 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Proiectele care urmează să fie finanțate 

cu suma suplimentară sunt dedicate 

exclusiv acțiunilor care sunt eligibile în 

conformitate cu criteriile de eligibilitate 

prevăzute în normele programului 
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Uniunii în temeiul căruia a fost 

transferată suma, iar programul InvestEU 

va urmări să acopere segmentul de risc 

cel mai ridicat. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Valoarea pachetului financiar 

pentru punerea în aplicare a măsurilor 

prevăzute la capitolele V și VI este de 

525 000 000 EUR (în prețuri curente). 

3. Valoarea pachetului financiar 

pentru punerea în aplicare a măsurilor 

prevăzute la capitolele V și VI este de 

725 000 000 EUR (în prețuri curente). 

 

Amendamentul  54 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Cuantumul menționat la 

alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, 

pentru asistență tehnică și administrativă 

pentru punerea în aplicare a Programului 

InvestEU, cum ar fi activitățile de 

pregătire, monitorizare, control, audit și 

evaluare, inclusiv sistemele corporative de 

tehnologie a informațiilor. 

4. Cuantumul menționat la 

alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, 

pentru asistență tehnică și administrativă 

pentru punerea în aplicare a Programului 

InvestEU, cum ar fi activitățile de 

pregătire, monitorizare, control, audit și 

evaluare, inclusiv sistemele corporative de 

tehnologie a informațiilor. O astfel de 

utilizare urmărește să reducă sarcina 

administrativă pentru beneficiari și nu 

poate depăși 5 % din valoarea pachetului 

financiar definit la alineatul (1). 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sunt conforme cu obiectivele de 

politică și respectă criteriile de eligibilitate 

stabilite în norma privind programul 

(a) sunt conforme cu obiectivele de 

politică și respectă criteriile de eligibilitate 

stabilite în norma privind programul 
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Uniunii în temeiul căruia se acordă 

sprijinul; 

Uniunii în temeiul căruia se acordă 

sprijinul; nicio operațiune de finanțare 

sau de investiții acoperită de garanția UE 

nu poate submina sau contraveni punerii 

în aplicare a ODD, a angajamentelor 

asumate de UE în cadrul Acordului de la 

Paris, a obiectivelor UE privind clima și 

energia pentru 2030 și realizării unei 

economii cu zero emisii de dioxid de 

carbon până în 2050; 

 

Amendamentul  56 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fondul InvestEU funcționează prin 

intermediul următoarelor patru componente 

de politică, ce vor aborda disfuncționalități 

ale pieței sau situații de investiții 

suboptime în domeniul lor specific de 

aplicare: 

1. Fondul InvestEU funcționează prin 

intermediul următoarelor patru componente 

de politică, ce vor aborda disfuncționalități 

ale pieței sau situații de investiții 

suboptime în domeniul lor specific de 

aplicare și, dacă este cazul, se bazează pe 

experiența dobândită în cadrul 

instrumentelor financiare care au fost 

operaționale în temeiul cadrului financiar 

multianual precedent: 

 

Amendamentul  57 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) componenta de politică pentru 

infrastructura durabilă: cuprinde investiții 

durabile în domeniile transportului, 

energiei, conectivității digitale, 

aprovizionării și prelucrării materiilor 

prime, spațiului, oceanelor și apei, 

deșeurilor, naturii și al altor infrastructuri 

de mediu, echipamentelor, bunurilor 

mobile și implementării tehnologiilor 

inovatoare care contribuie la îndeplinirea 

(a) componenta de politică pentru 

infrastructura durabilă: cuprinde investiții 

durabile în domeniile transportului, 

inclusiv în cel al transportului 

multimodal, siguranței rutiere, 

turismului, energiei, în special în 

introducerea într-o mai mare măsură a 

energiei regenerabile, al eficienței 

energetice în conformitate cu cadrele 

energetice pentru 2030 și 2050, al 
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obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate 

socială ale Uniunii sau la ambele obiective, 

ori care respectă standardele de mediu sau 

de sustenabilitate socială ale Uniunii; 

îmbunătățirii nivelului de interconectare, 

al accesului și conectivității digitale 

inclusiv în zonele rurale, precum și în 

domeniile aprovizionării și prelucrării 

materiilor prime, spațiului, oceanelor, 

apelor interioare, evitării producerii de 

deșeuri și economiei circulare, naturii și al 

altor infrastructuri de mediu, 

echipamentelor, bunurilor mobile și 

implementării tehnologiilor inovatoare care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor de 

mediu sau de sustenabilitate socială ale 

Uniunii sau la ambele obiective, și care 

respectă standardele de mediu sau de 

sustenabilitate socială ale Uniunii; 

 

Amendamentul  58 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) Subcomponenta pentru 

infrastructura de renovare și de 

întreținere: cuprinde investiții durabile în: 

 - renovarea podurilor și a tunelurilor 

feroviare și rutiere, din motive de 

siguranță; 

 - proiectele de renovare a clădirilor axate 

pe economisirea de energie, introducerea 

surselor de energie regenerabile 

descentralizate și integrarea clădirilor 

într-un sistem energetic, de stocare, 

digital și de transport conectat; 

 

Amendamentul  59 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) componenta de politică pentru 

cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 

activitățile de cercetare și inovare, 

(b) componenta de politică pentru 

cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 

activitățile de cercetare, de dezvoltare a 
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transferul rezultatelor cercetării către piață, 

demonstrarea și implementarea unor soluții 

inovatoare, precum și sprijinul pentru 

extinderea întreprinderilor inovatoare, 

altele decât IMM-urile, precum și pentru 

digitalizarea industriei din Uniune; 

produselor și de inovare, transferul 

tehnologiilor și rezultatelor cercetării către 

piață, sprijinirea facilitatorilor pieței și a 

cooperării dintre întreprinderi, 

demonstrarea și implementarea unor soluții 

inovatoare, precum și sprijinul pentru 

extinderea întreprinderilor inovatoare, 

inclusiv a întreprinderilor nou-înființate 

și a IMM-urilor, precum și pentru 

digitalizarea industriei din Uniune, pe baza 

experienței acumulate, în special cu 

InnovFin; 

 

Amendamentul  60 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) componenta de politică pentru 

IMM-uri: accesul la finanțare și 

disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri 

și, în cazuri justificate în mod 

corespunzător, pentru întreprinderile mici 

cu capitalizare medie; 

(c) componenta de politică pentru 

IMM-uri: accesul simplificat la finanțare și 

disponibilitatea fondurilor pentru 

întreprinderile nou-înființate, IMM-uri, 

inclusiv pentru cele inovatoare, și, în 

cazuri justificate în mod corespunzător, 

pentru întreprinderile mici cu capitalizare 

medie, în special pentru a îmbunătăți 

competitivitatea la nivel mondial, 

inovația, digitalizarea și durabilitatea; 

 

Amendamentul  61 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) componenta de politică pentru 

investiții și competențe sociale: cuprinde 

microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 

sociale și economia socială; competențe, 

educație, formare și servicii conexe; 

infrastructura socială (inclusiv locuințele 

sociale și studențești); inovare socială; 

asistența medicală și îngrijirea pe termen 

(d) componenta de politică pentru 

investiții și competențe sociale: cuprinde 

microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 

sociale, antreprenoriatul în rândul femeilor 

și economia socială; competențe, educație, 

formare și servicii conexe, inclusiv 

împrumuturi pentru studenți; infrastructura 

socială (inclusiv locuințele sociale și 
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lung; incluziune și accesibilitate; activități 

culturale cu obiectiv social; integrarea 

persoanelor vulnerabile, inclusiv a 

resortisanților țărilor terțe. 

studențești); inovare socială; asistența 

medicală și îngrijirea pe termen lung; 

incluziune și accesibilitate; activități 

culturale în special cu un obiectiv social; 

integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv 

a resortisanților țărilor terțe. 

 

Amendamentul  62 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operațiunile de finanțare și de investiții din 

cadrul componentei de politică pentru 

infrastructura durabilă menționate la 

alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei 

verificări a durabilității climatice, a 

mediului și a durabilității sociale, în 

vederea reducerii la minimum a efectelor 

nocive și a maximizării beneficiilor în ceea 

ce privește clima, mediul și dimensiunea 

socială. În acest scop, promotorii care 

solicită finanțare trebuie să furnizeze 

informații adecvate pe baza unor orientări 

care urmează a fi elaborate de Comisie. 

Proiectele cu o anumită dimensiune, 

definite în orientări, sunt excluse din 

verificare. 

Operațiunile de finanțare și de investiții din 

cadrul componentei de politică pentru 

infrastructura durabilă menționate la 

alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei 

verificări a durabilității climatice, a 

mediului și a durabilității sociale, în 

vederea reducerii la minimum a efectelor 

nocive și a maximizării beneficiilor în ceea 

ce privește clima, mediul și dimensiunea 

socială. În acest scop, promotorii care 

solicită finanțare trebuie să furnizeze 

informații adecvate pe baza unor orientări 

care urmează a fi elaborate de Comisie sub 

forma unui act delegat, luând pe deplin în 

considerare criteriile prevăzute de 

[Regulamentul privind instituirea unui 

cadru de facilitare a investițiilor durabile, 

COM(2018)353] pentru a stabili dacă o 

activitate economică este durabilă din 

punct de vedere al mediului. Dacă este 

cazul, proiectele cu o anumită dimensiune, 

definite în orientări, pot fi scutite de 

verificare. 

 

Amendamentul  63 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) în ceea ce privește adaptarea, să se a) în ceea ce privește adaptarea, să se 
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asigure rezistența la potențialele efecte 

negative ale schimbărilor climatice printr-o 

evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 

climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare 

relevante și, în ceea ce privește atenuarea, 

să se integreze costurile emisiilor de gaze 

cu efect de seră și efectele pozitive ale 

măsurilor de atenuare a schimbărilor 

climatice în analiza cost-beneficiu; 

asigure rezistența la potențialele efecte 

negative ale schimbărilor climatice printr-o 

evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 

climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare 

relevante și, în ceea ce privește atenuarea, 

să se integreze costurile emisiilor de gaze 

cu efect de seră și efectele pozitive ale 

măsurilor de atenuare a schimbărilor 

climatice în analiza cost-beneficiu și să se 

asigure respectarea obiectivelor și 

standardelor UE în materie de mediu; 

 

Amendamentul  64 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) să estimeze impactul asupra 

ocupării forței de muncă și a creării de 

locuri de muncă de calitate; 

 

Amendamentul  65 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Partenerii de implementare 

furnizează informațiile necesare pentru a 

permite urmărirea investițiilor care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

Uniunii în materie de climă și mediu, pe 

baza orientărilor care urmează să fie 

furnizate de către Comisie. 

4. Partenerii de implementare 

furnizează informațiile necesare pentru a 

permite urmărirea investițiilor care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

Uniunii în materie de climă și mediu, pe 

baza orientărilor care urmează să fie 

furnizate de către Comisie, și evaluează, 

acolo unde este cazul, dacă operațiunile 

respectă Regulamentul privind instituirea 

unui cadru de facilitare a investițiilor 

durabile [COM(2018)353]; 

 

Amendamentul  66 
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Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Componenta de politică pentru 

IMM-uri trebuie să ofere sprijin și 

beneficiarilor susținuți anterior prin 

diferitele mecanisme de garantare ale UE 

care au fuzionat în cadrul InvestEU, în 

special mecanismul de garantare pentru 

sectoarele culturale și creative din cadrul 

programului Europa creativă. 

 

Amendamentul  67 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Partenerii de implementare au 

obiectivul ca cel puțin 50 % din investițiile 

efectuate în cadrul componentei de 

politică pentru investiții durabile să 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

Uniunii în materie de climă și mediu. 

5. Partenerii de implementare vor 

urmări ca: 

 - cel puțin 65 % din investițiile efectuate în 

cadrul componentei de politică pentru 

investiții durabile să contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie 

de climă și mediu, în conformitate cu 

Acordul de la Paris; 

 - cel puțin 35% din investițiile efectuate în 

cadrul componentei de politică pentru 

cercetare, inovare și digitalizare să 

contribuie la obiectivele programului 

Orizont Europa; 

 - o parte semnificativă din garanția 

oferită IMM-urilor și întreprinderilor cu 

capitalizare medie în cadrul componentei 

de politică pentru IMM-uri să sprijine 

IMM-urile inovatoare; 

 - să contribuie cu cel puțin 30% din 

investițiile efectuate în cadrul 

componentei de politică pentru investiții 
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sociale și competențe la obiectivele 

programului Orizont Europa și Erasmus 

+. 

 Comisia, împreună cu partenerii de 

implementare, se asigură că partea din 

garanția bugetară utilizată pentru SIW se 

distribuie pentru a obține un echilibru 

între acțiunile din diferite domenii. 

 

Amendamentul  68 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8a  

 Adiționalitatea 

 1. În sensul prezentului regulament, 

„adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit 

de Fondul InvestEU operațiunilor 

destinate remedierii disfuncționalităților 

pieței sau cazurilor de investiții 

insuficiente, inclusiv rentabilitatea pe 

termen lung a investițiilor sau nevoile de 

finanțare cu un grad ridicat de risc pentru 

proiectele care aduc beneficii ecologice și 

societale pe termen lung, și care nu ar fi 

putut fi desfășurate în perioada în care 

poate fi utilizată garanția UE sau nu în 

aceeași măsură de către partenerii de 

implementare fără susținerea Fondului 

InvestEU. Proiectele susținute de Fondul 

InvestEU sprijină obiectivele prevăzute la 

articolul 3. 

 2. Fără a aduce atingere cerinței privind 

respectarea definiției adiționalității, 

menționată la primul paragraf, 

următoarele elemente sunt indicii solide 

ale adiționalității: 

 - proiecte propuse care atrag după sine un 

risc corespunzător activităților speciale 

ale BEI, astfel cum sunt definite la 

articolul 16 din Statutul BEI, sau un nivel 

de risc echivalent, mai ales dacă 
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asemenea proiecte prezintă riscuri 

specifice țării, sectorului sau regiunii 

respective, îndeosebi de tipul celor 

întâlnite în regiuni mai puțin dezvoltate și 

în cele aflate în tranziție, și/sau dacă 

proiectele prezintă riscuri asociate cu 

inovarea, mai ales în cazul tehnologiilor 

de stimulare a creșterii economice, a 

sustenabilității și a productivității care nu 

și-au dovedit încă eficacitatea; 

 - proiecte propuse de partenerii de 

implementare și considerate de Comitetul 

pentru investiții ca având un nivel de risc 

echivalent cu cel descris la prima liniuță 

din prezentul paragraf. 

 

Amendamentul  69 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Cuantumul alocat de un stat 

membru în temeiul articolului [10 

alineatul (1)] din Regulamentul [numărul 

[RDC]] sau al articolului [75 alineatul (1)] 

din Regulamentul [[planul PAC] numărul] 

se utilizează pentru provizionarea părții 

garanției UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre care acoperă 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

statul membru în cauză. 

1. În conformitate cu articolul 21 din 

Regulamentul (UE) XX [... Regulamentul 

privind dispozițiile comune], statele 

membre sau regiunile, după caz și în mod 

voluntar, pot solicita transferul unor părți 

ale alocărilor lor financiare către 

InvestEU. Resursele transferate sunt 

cheltuite în conformitate cu normele 

InvestEU. Cuantumul alocat de un stat 

membru în temeiul articolului [10 

alineatul (1)] din Regulamentul [numărul 

[RDC]] sau al articolului [75 alineatul (1)] 

din Regulamentul [[planul PAC] numărul] 

se utilizează pentru provizionarea părții 

garanției UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre care acoperă 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

statul membru în cauză. 

 

Amendamentul  70 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Constituirea acelei părți a garanției UE din 

cadrul compartimentului pentru statele 

membre este condiționată de încheierea 

unui acord de contribuție între statul 

membru și Comisie. 

Constituirea acelei părți a garanției UE din 

cadrul compartimentului pentru statele 

membre este condiționată de încheierea 

unui acord de contribuție între statul 

membru sau o regiune, prin intermediul 

statului membru, și Comisie. 

 

Amendamentul  71 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) cuantumul total al părții din 

garanția UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre corespunzătoare 

statului membru, rata de provizionare a 

acesteia, cuantumul contribuției din fonduri 

gestionate partajat, faza de constituire a 

provizionării în conformitate cu un plan 

financiar anual și cuantumul datoriei 

contingente rezultate care trebuie să fie 

acoperită de o garanție reciprocă (back-to-

back) constituită de statul membru în 

cauză; 

a) cuantumul total al părții din 

garanția UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre corespunzătoare 

statului membru sau regiunii, rata de 

provizionare a acesteia, cuantumul 

contribuției din fonduri gestionate partajat, 

faza de constituire a provizionării în 

conformitate cu un plan financiar anual și 

cuantumul datoriei contingente rezultate 

care trebuie să fie acoperită de o garanție 

reciprocă (back-to-back) constituită de 

statul membru în cauză; 

 

Amendamentul  72 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

c) partenerul sau partenerii de 

implementare care și-au exprimat interesul 

și obligația Comisiei de a informa statul 

membru cu privire la partenerul sau 

partenerii de implementare selectați; 

c) partenerul sau partenerii de 

implementare care și-au exprimat interesul 

și obligația Comisiei de a informa statul 

membru și, dacă este cazul, autoritatea 

regională, cu privire la partenerul sau 

partenerii de implementare selectați; 
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Amendamentul  73 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

e) obligațiile anuale de raportare față 

de statul membru, inclusiv raportarea în 

conformitate cu indicatorii menționați în 

acordul de contribuție; 

e) obligațiile anuale de raportare față 

de statul membru sau față de regiune, 

dacă este cazul, inclusiv raportarea în 

conformitate cu indicatorii menționați în 

acordul de contribuție; 

 

Amendamentul  74 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Comisia informează imediat statul 

membru în cazul în care, ca urmare a 

utilizării acestei părți din garanția UE din 

cadrul compartimentului pentru statele 

membre, nivelul provizioanelor pentru acea 

parte a garanției UE scade sub nivelul de 

20 % din provizionarea inițială; 

(c) Comisia informează imediat statul 

membru sau, dacă este cazul, regiunea, în 

cazul în care, ca urmare a utilizării acestei 

părți din garanția UE din cadrul 

compartimentului pentru statele membre, 

nivelul provizioanelor pentru acea parte a 

garanției UE scade sub nivelul de 20% din 

provizionarea inițială; 

 

Amendamentul  75 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) în cazul în care nivelul 

provizioanelor pentru această parte a 

garanției UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre atinge 10 % din 

provizionarea inițială, statul membru în 

cauză furnizează fondului comun de 

provizionare până la 5 % din provizioanele 

inițiale, la cererea Comisiei. 

(d) în cazul în care nivelul 

provizioanelor pentru această parte a 

garanției UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre atinge 10 % din 

provizionarea inițială, statul membru sau 

regiunea în cauză furnizează fondului 

comun de provizionare până la 5 % din 

provizioanele inițiale, la cererea Comisiei. 
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Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Sprijinul pentru garanția UE poate 

fi acordat pentru operațiuni de finanțare și 

investiții care intră sub incidența 

prezentului regulament pentru o perioadă 

de investiții care se încheie la 31 decembrie 

2027. Contractele dintre partenerul de 

implementare și beneficiarul final, 

intermediarul financiar sau altă entitate 

menționată la articolul 13 alineatul (1) 

litera (a) se semnează până la 31 decembrie 

2028. 

2. Sprijinul pentru garanția UE poate 

fi acordat pentru operațiuni de finanțare și 

investiții care intră sub incidența 

prezentului regulament pentru o perioadă 

de investiții care se încheie la 31 decembrie 

2027. Acest sprijin ar trebui să prevadă 

rate de provizionare mai ridicate pentru 

IMM-urile care demonstrează că 

întâmpină dificultăți obiective de accesare 

a creditelor. Contractele dintre partenerul 

de implementare și beneficiarul final, 

intermediarul financiar sau altă entitate 

menționată la articolul 13 alineatul (1) 

litera (a) se semnează până la 31 decembrie 

2028. 

 

Amendamentul  77 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) îndeplinesc condițiile prevăzute la 

articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(e) 

din [Regulamentul financiar], în special 

cerința privind adiționalitatea prevăzută la 

[articolul 209 alineatul (2) litera (b)] din 

[Regulamentul financiar] și, după caz, 

maximizarea investițiilor private în 

conformitate cu [articolul 209 alineatul (2) 

litera (d)] din [Regulamentul financiar]; 

(a) îndeplinesc condițiile prevăzute la 

articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(e) 

din [Regulamentul financiar], în special 

prin realizarea adiționalității, prevăzută la 

[articolul 8a], și realizând un efect pârghie 

și multiplicator prin mobilizarea unei 

investiții globale care să depășească 

garanția Uniunii și, după caz, 

maximizarea investițiilor private în 

conformitate cu [articolul 209 alineatul (2) 

litera (d)] din [Regulamentul financiar]; 

 

Amendamentul  78 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor de politică ale Uniunii și intră 

sub incidența domeniilor eligibile pentru 

finanțare și a operațiunilor de investiții din 

cadrul componentei de politică 

corespunzătoare, în conformitate cu 

anexa II la prezentul regulament; și 

(b) contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor de politică ale Uniunii, le 

completează și sunt coerente cu acestea, 

în special cu obiectivele Uniunii în 

materie de climă și mediu, și intră sub 

incidența domeniilor eligibile pentru 

finanțare și a operațiunilor de investiții din 

cadrul componentei de politică 

corespunzătoare, în conformitate cu 

anexa II la prezentul regulament; și 

 

Amendamentul  79 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) sunt viabile tehnic din punct de 

vedere ecologic și social, în conformitate 

cu criteriile de eligibilitate prevăzute în 

anexa III la prezentul regulament. 

 

Amendamentul  80 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera cb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) Fondul InvestEU nu sprijină 

activități legate de combustibilii fosili, cu 

excepția cazului în care astfel de activități 

sunt justificate în mod corespunzător pe 

motiv că acestea contribuie la sau 

facilitează realizarea obiectivelor uniunii 

energetice, și anume securitatea 

energetică, integrarea pieței interne a 

energiei, creșterea eficienței utilizării 

energiei, decarbonizarea economiei în 

conformitate cu Acordul de la Paris, și 

progresele tehnologice în domeniul 

tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid 

de carbon și ecologice, care facilitează 
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tranziția energetică și îmbunătățesc 

competitivitatea. 

 

Amendamentul  81 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) o țară terță menționată la alineatul 

(2) litera (a), după caz; 

(c) o țară terță menționată la alineatul 

(2) litera (a), după caz, și care respectă 

drepturile omului; 

 

Amendamentul  82 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru compartimentul pentru UE, 

contrapărțile eligibile trebuie să își fi 

exprimat interesul și pot să acopere 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

cel puțin trei state membre. Partenerii de 

implementare pot, de asemenea, să acopere 

împreună operațiunile de finanțare și de 

investiții în cel puțin trei state membre prin 

formarea unui grup. 

Pentru compartimentul pentru UE, 

contrapărțile eligibile trebuie să își fi 

exprimat interesul și pot să acopere 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

cel puțin trei state membre. Partenerii de 

implementare pot, de asemenea, să acopere 

împreună operațiunile de finanțare și de 

investiții în cel puțin două state membre 

prin formarea unui grup. Aceste criterii 

sunt, de asemenea, îndeplinite când 

partenerii de implementare identifică o 

disfuncționalitate de piață des întâlnită pe 

piețele lor și abordează această 

disfuncționalitate sau situație de investiție 

sub nivelul optim prin utilizarea unor 

instrumente asemănătoare, dar adoptate 

la nivel local. 

 

Amendamentul  83 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care implementarea 

compartimentului pentru statele membre 

vizează măsuri politice care au fost deja 

abordate de compartimentul UE prin 

operațiuni de finanțare și de investiții 

similare, compartimentul pentru statele 

membre și compartimentul pentru UE au 

aceiași parteneri de implementare. 

 

Amendamentul  84 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) conduce la diversificarea 

geografică; 

(d) conduce la diversificarea geografică 

în funcție de statul membru și de regiune; 

 

Amendamentul  85 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) asigură o diversificare suficientă a 

riscurilor; 

(e) asigură o diversificare suficientă a 

riscurilor, evitând în același timp 

operațiunile care prezintă un risc 

financiar excesiv; 

 

Amendamentul  86 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) realizează adiționalitatea, așa cum 

este definită în articolul 8a; 
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Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Băncile și instituțiile naționale de 

promovare sunt, de asemenea, instituții 

financiare cu norme și proceduri proprii 

corespunzătoare. Trebuie să se asigure că 

cerințele articolului 154 din 

[Regulamentul financiar] sunt 

proporționale cu mărimea lor și/sau cu 

zona geografică acoperită. Ar trebui luate 

în considerare datele existente, procesele 

de supraveghere și ajutoarele de stat. 

Justificare 

Comisia Europeană a propus includerea băncilor naționale de promovare ca „parteneri de 

implementare”, iar acestea abia dacă trec de „evaluarea pilonului”, astfel cum prevede 

[articolul 154] din [Regulamentul financiar] și îndeplinesc criteriul a cel puțin trei state 

membre. 

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Capitolul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Toate organismele implicate procesul 

decizional și de selectare a proiectelor 

acționează în conformitate cu principiile 

transparenței, răspunderii și participării 

garantate a părților interesate, inclusiv 

din partea organizațiilor societății civile. 

Trebuie să fie compuse din experți 

independenți din diferite domenii tehnice, 

inclusiv experți în domeniul climei, și să 

urmărească asigurarea echilibrului de 

gen. Se publică informații cu privire la 

proiecte, procedura de selecție și procesul 

decizional, asigurându-se în același timp 

protecția informațiilor sensibile din punct 

de vedere comercial. 
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 (Prezentul amendament servește drept 

parte introductivă la capitol și se aplică, 

prin urmare, articolelor 17-19. Apare 

înaintea articolului 17 în text.) 

 

Amendamentul  89 

 

Propunere de regulament 

Articolul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 16a 

 Guvernanța 

 Toate organismele participante la 

guvernanța Programului InvestEU, astfel 

cum sunt prevăzute la articolele 17, 18 și 

19 din prezentul regulament, acționează 

în conformitate cu principiile 

transparenței, responsabilității și vor 

asigura participarea părților interesate, în 

special, dacă este cazul, a coinvestitorilor, 

autorităților publice, experților, 

instituțiilor de învățământ, formare și 

cercetare, partenerilor sociali relevanți și 

reprezentanților societății civile. Acestea 

ar trebui să fie formate din experți 

independenți relevanți și să urmărească 

obținerea echilibrului de gen. Se publică 

informații cu privire la proiecte și 

procesul decizional, asigurându-se în 

același timp protecția informațiilor 

sensibile din punct de vedere comercial. 

 

Amendamentul  90 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este consiliată de un 

consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 

1. Comitetul director este consiliat de 

un consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 
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din reprezentanți ai statelor membre. din reprezentanți ai statelor membre. 

 

Amendamentul  91 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) să acorde consiliere Comisiei cu 

privire la disfuncționalitățile pieței, precum 

și la situațiile de investiții și condițiile de 

piață suboptime; 

(ii) să acorde consiliere Comitetului 

director cu privire la disfuncționalitățile 

pieței, precum și la situațiile de investiții și 

condițiile de piață suboptime; 

 

Amendamentul  92 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Comitetul director 

 1. Fondul InvestEU este gestionat de un 

comitet director care, în scopul utilizării 

garanției UE, ia decizii în conformitate cu 

obiectivele generale prevăzute la articolul 

3. 

 2. Comitetul director: 

 (a) este format din șapte membri: trei 

numiți de către Comisie, unul de către 

consiliul consultativ în configurația sa 

care cuprinde reprezentanții partenerilor 

de implementare, unul de către Banca 

Europeană de Investiții și doi experți 

numiți ca membri fără drept de vot de 

către Parlamentul European. Experții 

numiți nu pot solicita și nici accepta 

instrucțiuni din partea instituțiilor, 

organelor, oficiilor sau agențiilor 

Uniunii, a guvernului vreunui stat 

membru sau a oricărui alt organism 

public sau privat și acționează cu deplină 

independență. Experții își îndeplinesc 

atribuțiile în mod imparțial și în interesul 
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Fondului InvestEU; 

 (b) alege un președinte dintre membrii săi 

cu drept de vot pentru un mandat fix de 

trei ani, care poate fi reînnoit o singură 

dată; 

 (c) ia în dezbatere pozițiile membrilor săi 

și ține cont în cea mai mare măsură de 

acestea. În cazul în care membrii nu pot 

ajunge la poziții convergente, Comitetul 

director ia decizii prin votul unanim al 

membrilor săi cu drept de vot. Procesele-

verbale ale reuniunilor Comitetului 

director prezintă detaliat pozițiile tuturor 

membrilor. 

 3. Comitetul director se asigură că 

orientarea strategică a InvestEU este în 

concordanță cu obiectivele prevăzute la 

articolul 3 și că operațiunile de finanțare 

și de investiții propuse de către partenerii 

de implementare respectă legislația și 

politicile Uniunii. În îndeplinirea 

sarcinilor în conformitate cu prezentul 

regulament, Comitetul director urmărește 

numai obiectivele stabilite în prezentul 

Regulament. 

 4. Comitetul director stabilește politicile și 

procedurile operaționale necesare pentru 

funcționarea InvestEU și normele 

aplicabile operațiunilor realizate 

împreună cu platformele de investiții și 

băncile sau instituțiile naționale de 

promovare. 

 5. Comitetul director pregătește tabelul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 Tabelul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: (A) 

profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 (b) beneficiilor pentru destinatarii finali; 

 (c) respectării criteriilor de eligibilitate. 

 Fiecare partener de implementare 

furnizează Comitetului director informații 
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adecvate și armonizate pentru ca acesta să 

poată pregăti tabelul comparativ al 

indicatorilor. 

 6. Comitetul director organizează periodic 

consultări cu părțile interesate relevante - 

în special coinvestitori, autorități publice, 

experți, instituții de învățământ, formare 

și cercetare, parteneri sociali relevanți și 

reprezentanți ai societății civile - cu 

privire la orientarea și punerea în 

aplicare a politicii de investiții desfășurate 

în temeiul prezentului regulament. 

 

Amendamentul  93 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 

 

3. Comisia confirmă dacă 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse de partenerii de implementare 

respectă legislația și politicile Uniunii. 

 

4. Sub rezerva confirmării de către 

Comisie menționată la alineatul (3), 

echipa proiectului efectuează un control 

de calitate al procesului de diligență 

aferent operațiunilor de finanțare și de 

investiții propuse efectuate de partenerii 

de implementare. Operațiunile de 

finanțare și de investiții vor fi apoi 

înaintate Comitetului pentru investiții 

pentru aprobarea acoperirii prin garanția 
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UE. 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 

Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 

(a) profilului de risc al operațiunilor 

de finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii 

finali; 

 

(c) respectării criteriilor de 

eligibilitate. 

 

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

 

6. Fiecare expert din echipa de 

proiect declară Comisiei orice conflict de 

interese și comunică fără întârziere 

Comisiei toate informațiile necesare 

pentru a verifica în permanență absența 

oricărui conflict de interese. 

 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 
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finanțare sau de investiții propusă. 

 

Amendamentul  94 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) verifică conformitatea acestora cu 

prezentul regulament și cu liniile directoare 

privind investițiile relevante, acordând o 

atenție deosebită cerinței privind 

adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 

alineatul (2) litera (b)] din [Regulamentul 

financiar] și cerinței de a atrage investițiile 

private menționate la litera [articolul 209 

alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul 

financiar]; și 

(b) verifică conformitatea acestora cu 

prezentul regulament și cu liniile directoare 

privind investițiile relevante, acordând o 

atenție deosebită cerinței privind 

adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 

alineatul (2) litera (b)] din [Regulamentul 

financiar], evaluării durabilității 

menționate la articolul 7 alineatul (3) și 

cerinței de a atrage investițiile private 

menționate la litera [articolul 209 

alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul 

financiar]; și 

 

Amendamentul  95 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comisia poate decide să reînnoiască 

mandatul unui membru obligatoriu al 

Comitetului pentru investiții fără a recurge 

la procedura prevăzută la prezentul alineat. 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șapte experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comisia poate decide să reînnoiască 

mandatul unui membru obligatoriu al 

Comitetului pentru investiții fără a recurge 

la procedura prevăzută la prezentul alineat. 

 

Amendamentul  96 
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Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți trebuie să aibă 

experiență în investiții durabile. Comisia 

distribuie membrii Comitetului pentru 

investiții în configurația sau configurațiile 

adecvate. Comitetul pentru investiții alege 

un președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

Cinci membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin doi 

dintre membrii permanenți trebuie să aibă 

experiență în investiții în domeniul 

politicilor climatice, al protecției mediului 

și al managementului de mediu. Comisia 

distribuie membrii Comitetului pentru 

investiții în configurația sau configurațiile 

adecvate. Comitetul pentru investiții alege 

un președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

 

Amendamentul  97 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

fiecărui membru al Comitetului pentru 

investiții sunt făcute publice și sunt 

actualizate în mod constant. Fiecare 

membru al comitetului pentru investiții 

comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru verificarea 

permanentă a absenței oricărui conflict de 

interese. 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

fiecărui membru al Comitetului pentru 

investiții sunt făcute publice și sunt 

actualizate în mod constant. Fiecare 

membru al Comitetului pentru investiții 

comunică fără întârziere Comisiei și 

Comitetului director toate informațiile 

necesare pentru verificarea permanentă a 

absenței oricărui conflict de interese. 

 

Amendamentul  98 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Concluziile Comitetului pentru investiții Concluziile Comitetului pentru investiții 
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care aprobă sprijinul acordat de garanția 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții trebuie să fie accesibile publicului 

și trebuie să includă motivația aprobării. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial. 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții trebuie să fie accesibile publicului 

și trebuie să includă motivația aprobării, 

criteriile aplicate și tabelul comparativ al 

indicatorilor. Ar trebui să se acorde o 

atenție deosebită respectării criteriul 

adiționalității. Publicarea nu conține 

informații sensibile din punct de vedere 

comercial. 

 

Amendamentul  99 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. Ar trebui 

să fie inclusă anual o rată a proiectelor 

care au fost respinse în favoarea altor 

proiecte acceptate de către statele 

membre. Pentru fiecare proiect, ar trebui 

furnizată o justificare a acceptării sau 

respingerii proiectului. 

 

Amendamentul  100 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

De două ori pe an, concluziile Comitetului 

pentru investiții prin care se respinge 

utilizarea garanției UE sunt transmise 

Parlamentului European și Consiliului, cu 

respectarea unor cerințe stricte de 

De două ori pe an, concluziile, criteriile 

aplicate și indicatorii din tabelul 

comparativ cu privire la Comitetului 

pentru investiții prin care se respinge 

utilizarea garanției UE sunt transmise 
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confidențialitate. Parlamentului European și Consiliului, cu 

respectarea unor cerințe stricte de 

confidențialitate. 

 

Amendamentul  101 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Platforma de consiliere InvestEU oferă 

consiliere pentru identificarea, pregătirea, 

dezvoltarea, structurarea, procurarea și 

punerea în aplicare a proiectelor de 

investiții sau pentru a mări capacitatea 

promotorilor și a intermediarilor financiari 

de a implementa operațiuni de finanțare și 

investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate 

avea drept obiect orice etapă a ciclului de 

viață al unui proiect sau al finanțării unei 

entități sprijinite, după caz. 

Platforma de consiliere InvestEU oferă 

consiliere pentru identificarea, pregătirea, 

dezvoltarea, structurarea, procurarea și 

punerea în aplicare a proiectelor de 

investiții sau pentru a mări capacitatea 

promotorilor și a intermediarilor financiari 

de a implementa operațiuni de finanțare și 

investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate 

avea drept obiect orice etapă a ciclului de 

viață al unui proiect sau al finanțării unei 

entități sprijinite, după caz. Experții din 

cadrul platformei de consiliere vor lucra 

în strânsă cooperare cu serviciul de 

consultanță Innovfin al BEI. 

 

Amendamentul  102 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere InvestEU 

furnizează informații și sprijin consultativ 

la nivel regional și local, cu un accent 

special pe IMM-uri și întreprinderile nou-

înființate. Aceasta se va baza pe 

experiența dobândită de Platforma 

europeană de consiliere în materie de 

investiții care funcționează în cadrul 

FEIS și va include o componentă de 

comunicare și de asistență pentru 

dezvoltare de proiecte în vederea 

consolidării capacităților de a dezvolta 

proiecte durabile și de a grupa proiecte 
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mai mici cu proiecte mai mari. 

 

Amendamentul  103 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Platforma de consiliere InvestEU este 

disponibilă ca o sub-componentă din cadrul 

fiecărei componente de politică menționate 

la articolul 7 alineatul (1), care acoperă 

toate sectoarele din componenta de politică 

respectivă. În plus, trebuie să existe servicii 

consultative transsectoriale. 

Platforma de consiliere InvestEU este 

disponibilă ca o sub-componentă din cadrul 

fiecărei componente de politică menționate 

la articolul 7 alineatul (1), care acoperă 

toate sectoarele din componenta de politică 

respectivă, în special pentru cele care 

contribuie la obiectivele UE în materie de 

climă. În plus, trebuie să existe servicii 

consultative transsectoriale. 

 

Amendamentul  104 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) sprijinirea promotorilor de proiecte, 

după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor 

în vederea îndeplinirii obiectivelor și a 

criteriilor de eligibilitate prevăzute la 

articolele 3, 7 și 11 și pentru facilitarea 

dezvoltării agregatorilor pentru proiectele 

de dimensiuni reduse; cu toate acestea, 

această asistență nu aduce atingere 

concluziilor Comitetului pentru investiții 

privind acoperirea sprijinului acordat de 

garanția UE pentru astfel de proiecte; 

(b) sprijinirea promotorilor de proiecte, 

după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor 

în vederea îndeplinirii obiectivelor și a 

criteriilor de eligibilitate prevăzute la 

articolele 3, 7 și 11 și pentru facilitarea 

dezvoltării agregatorilor pentru proiectele 

de dimensiuni reduse, precum și 

susținerea înființării unor platforme de 

investiții tematice și regionale prin 

asigurarea de asistență juridică și a unui 

model corespunzător de acord privind 

platforma de investiții; cu toate acestea, 

această asistență nu aduce atingere 

concluziilor Comitetului pentru investiții 

privind acoperirea sprijinului acordat de 

garanția UE pentru astfel de proiecte; 

 

Amendamentul  105 
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Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sprijinirea acțiunilor și valorificarea 

cunoștințelor locale pentru a facilita 

utilizarea sprijinului din partea Fondului 

InvestEU în întreaga Uniune și contribuția 

activă, în măsura posibilului, la 

îndeplinirea obiectivului de diversificare 

sectorială și geografică a Fondului 

InvestEU, prin sprijinirea partenerilor de 

implementare în ceea ce privește inițierea 

și dezvoltarea de potențiale operațiuni de 

finanțare și investiții; 

(c) sprijinirea acțiunilor și valorificarea 

cunoștințelor locale, în special în materie 

de asistență pentru întreprinderile mici și 

mijlocii, microîntreprinderi, autoritățile 

locale, entități și comunități, și consilierea 

privind oportunitățile de care dispun 

acestea prin toate componentele de 

politică, pentru a facilita utilizarea 

sprijinului din partea Fondului InvestEU în 

întreaga Uniune și contribuția activă, în 

măsura posibilului, la îndeplinirea 

obiectivului de diversificare sectorială și 

geografică a Fondului InvestEU, prin 

sprijinirea partenerilor de implementare în 

ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de 

potențiale operațiuni de finanțare și 

investiții; 

 

Amendamentul  106 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) dacă este cazul, consiliere 

proactivă în conformitate cu principiul 

„eficiența energetică pe primul loc”, după 

cum s-a subliniat în Regulamentul privind 

guvernanța uniunii energetice; 

 

Amendamentul  107 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera fb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fb) realizarea de acțiuni de 

comunicare pentru a sensibiliza cu privire 

la sprijinul disponibil pentru promotorii 

de proiecte și intermediarii financiari și 
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de alt tip, sprijin acordat de platforma de 

consiliere, și, la un nivel mai general, cu 

privire la posibilitățile existente în cadrul 

inițiativei InvestEU. 

 

Amendamentul  108 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

care să acopere o parte din costurile 

necesare furnizării acestor servicii. 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

proporționale care să acopere o parte din 

costurile necesare furnizării acestor 

servicii. 

 

Amendamentul  109 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special 

în statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență în fiecare stat membru, pe 

care o va garanta în special în regiunile 

care se confruntă cu dificultăți la 

dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului 

InvestEU, pentru a susține schimbul de 

bune practici și informații și pentru a 

spori cunoștințele privind oportunitățile 

de investiții și în regiuni. Platforma 

stabilește un dialog direct între 

întreprinderi, intermediari și instituțiile 

europene. Platforma de consiliere 

InvestEU contribuie la transferul de 

cunoștințe la nivel regional și local, în 

vederea creării unei capacități regionale și 

locale și a unei expertize pentru consilierea 

menționată la alineatul (1). 

 

Amendamentul  110 
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Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia instituie Portalul 

InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de 

date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care 

să furnizeze informații relevante pentru 

fiecare proiect. 

1. Comisia instituie Portalul 

InvestEU. Acesta trebuie să pună la 

dispoziție o bază de date a proiectelor ușor 

de accesat și de utilizat, pentru a crește 

vizibilitatea proiectelor și pentru a le 

permite investitorilor să identifice 

oportunități de investiții în sectorul sau 

zona lor de interes. 

Amendamentul  111 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sistemele de raportare cu privire la 

performanță au rolul de a garanta că datele 

referitoare la monitorizarea punerii în 

aplicare și a rezultatelor sunt colectate în 

mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 

acest scop, partenerilor de implementare și 

altor beneficiari de fonduri ale Uniunii li se 

vor impune cerințe de raportare 

proporționale, după caz. 

3. Sistemele de raportare cu privire la 

performanță au rolul de a garanta că datele 

referitoare la monitorizarea punerii în 

aplicare și a rezultatelor sunt colectate în 

mod eficient, cu eficacitate și la timp. În 

acest scop, partenerilor de implementare și 

altor beneficiari de fonduri ale Uniunii li se 

vor impune cerințe de raportare 

proporționale, după caz. Sistemul de 

raportare trebuie să ofere un inventar clar 

al componentelor de politică detaliate în 

domeniile eligibile pentru finanțare și 

operațiuni de investiții, astfel cum se 

prevede în anexa II 

Justificare 

Un inventar clar al proiectelor pe baza celor 4 componente de politică și al domeniilor mai 

detaliate de finanțare și de investiții este importantă pentru a evalua în mod corespunzător 

performanța acestora. 

 

Amendamentul  112 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, în cazul în care este 

adecvat și proporțional, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

Atunci când este posibil, aceste rapoarte 

ar trebui să fie identice cu rapoartele 

solicitate deja la nivel național și regional. 

Comisia colectează și evaluează 

rapoartele partenerilor de implementare și 

prezintă o sinteză sub forma unor 

rapoarte anuale publice, furnizând 

informații privind nivelul de punere în 

aplicare a programului în funcție de 

obiectivele și indicatorii săi de 

performanță, făcând cunoscute riscurile 

și posibilitățile pentru operațiunile de 

finanțare și de investiții sprijinite de 

programul InvestEU. 

 

Amendamentul  113 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 5a. Comisia publică pe portalul său 

web informații despre operațiunile de 

finanțare și investiții, inclusiv informații 

privind impactul și beneficiile scontate ale 

proiectelor, ținând seama de protecția 

informațiilor confidențiale și sensibile din 

punct de vedere comercial. Portalul web 

asigură, de asemenea, accesul publicului 

la un registru al contrapărților eligibile. 

 În conformitate cu politicile de 

transparență relevante și cu normele 

Uniunii privind protecția datelor și 

accesul la documente și informații, 

partenerii de implementare și alți 

destinatari ai fondurilor Uniunii pun în 

mod proactiv și sistematic la dispoziția 

publicului pe site-urile lor web informații 

cu privire la toate operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

acestui program, în special cu privire la 

modul în care proiectele respective 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor și 

cerințelor din prezentul regulament. 

Aceste informații iau întotdeauna în 

considerare protecția informațiilor 

confidențiale și sensibile din punct de 

vedere comercial. În toate informațiile pe 

care le publică cu privire la operațiunile 

de finanțare și de investiții care fac 

obiectul acestui program în conformitate 

cu prezentul regulament, partenerii de 

implementare fac public sprijinul Uniunii. 

 

Amendamentul  114 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 31 decembrie 2024, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 
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Amendamentul  115 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Auditurile privind utilizarea finanțării din 

partea Uniunii de către persoane sau 

entități, inclusiv de alte entități decât cele 

mandatate de instituțiile sau organismele 

Uniunii, constituie baza asigurării globale 

prevăzute la [articolul 127] din 

[Regulamentul financiar]. 

Auditurile privind utilizarea finanțării din 

partea Uniunii efectuate de către Curtea de 

Conturi Europeană împreună cu cele 

efectuate de persoane sau entități, inclusiv 

de alte entități decât cele mandatate de 

instituțiile sau organismele Uniunii, 

constituie baza asigurării globale prevăzute 

la [articolul 127] din [Regulamentul 

financiar]. 

Amendamentul  116 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia pune în aplicare acțiuni 

de informare și comunicare privind 

Programul InvestEU și privind acțiunile și 

rezultatele acestuia. Resursele financiare 

alocate Programului InvestEU contribuie, 

de asemenea, la comunicarea instituțională 

a priorităților politice ale Uniunii, în 

măsura în care acestea au legătură cu 

obiectivele prevăzute la articolul 3. 

2. Comisia lansează o strategie de 

comunicare eficace, informativă și la 

nivelul întregii UE, care să însoțească 
programul InvestEU, pentru a crește 

vizibilitatea acestuia, în special pentru 

IMM-uri și, prin urmare, să atragă cele 

mai bune proiecte potențiale. Resursele 

financiare alocate Programului InvestEU 

contribuie, de asemenea, la comunicarea 

instituțională a priorităților politice ale 

Uniunii, în măsura în care acestea au 

legătură cu obiectivele prevăzute la 

articolul 3. 

 

Amendamentul  117 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În conformitate cu articolul 4 din 

prezentul regulament, această distribuție 

va putea fi modificată în cursul 
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exercițiului financiar în funcție de 

dinamica diferitelor obiective menționate 

la articolul 3 alineatul (2) din prezentul 

regulament. 

 

Amendamentul  118 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operațiunile financiare și de investiții se 

pot încadra într-unul sau mai multe dintre 

domeniile de mai jos. 

Operațiunile financiare și de investiții se 

încadrează într-unul sau mai multe dintre 

domeniile de mai jos. 

 

Amendamentul  119 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) extinderea producerii, a furnizării 

sau a utilizării de energie din surse 

regenerabile curată și sustenabilă; 

(a) extinderea producerii, accelerarea 

instalării, furnizarea sau punerea în 

aplicare a unor soluții în domeniul 

energiei din surse regenerabile curate și 

sustenabile ; 

 

Amendamentul  120 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) eficiența energetică și reducerea 

consumului de energie (cu un accent 

deosebit asupra reducerii cererii prin 

gestionarea cererii de energie și reabilitarea 

clădirilor); 

(b) eficiența energetică, tranziția 

energetică și reducerea consumului de 

energie (cu un accent deosebit asupra 

reducerii cererii prin gestionarea cererii de 

energie și reabilitarea clădirilor); 

 

Amendamentul  121 
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Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii energetice și transformarea 

acestora în infrastructuri inteligente (la 

nivelul transportului și distribuției, precum 

și la cel al tehnologiilor de stocare); 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii energetice și transformarea 

acestora în infrastructuri inteligente (la 

nivelul transportului și distribuției, precum 

și la cel al tehnologiilor de stocare și al 

rețelelor inteligente) și creșterea nivelului 

de interconectare a rețelelor electrice între 

statele membre; 

 

Amendamentul  122 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) producerea și furnizarea de 

combustibili sintetici provenind din surse 

regenerabile/neutre din punctul de vedere 

al emisiilor de dioxid de carbon; 

combustibili alternativi; 

(d) producerea și furnizarea de 

combustibili sintetici durabili provenind 

din surse regenerabile/neutre din punctul 

de vedere al emisiilor de dioxid de carbon 

și combustibili alternativi, în conformitate 

cu dispozițiile prevăzute de [Directiva 

2009/28/CE privind energia din surse 

regenerabile]; 

 

Amendamentul  123 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) infrastructurile de captare și 

stocare a carbonului. 

(e) infrastructura pentru captarea 

carbonului și pentru stocarea carbonului 

în procesele industriale, în centralele de 

bioenergie și în unitățile de producție în 

vederea efectuării tranziției energetice. 

 

Amendamentul  124 

 



 

PE625.308v02-00 70/85 AD\1167954RO.docx 

RO 

Propunere de regulament 

Anexa II – secțiunea 1 – punctul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de 

transport durabile, precum și a unor 

echipamente și tehnologii inovatoare 

conforme cu prioritățile Uniunii în materie 

de transport și cu angajamentele asumate în 

cadrul Acordului de la Paris, în special 

prin: 

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de 

transport durabile și a unor soluții 

inovatoare de mobilitate, precum și a unor 

echipamente și tehnologii inovatoare 

conforme cu prioritățile Uniunii în materie 

de transport și cu angajamentele asumate în 

cadrul Acordului de la Paris, în special 

prin: 

 

Amendamentul  125 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) proiecte de sprijinire a 

infrastructurii TEN-T, inclusiv a nodurilor 

sale urbane, a porturilor maritime și 

interioare, a terminalelor multimodale și a 

conexiunilor acestora cu rețelele 

principale; 

(a) proiecte de sprijinire a dezvoltării 

durabile a infrastructurii TEN-T, inclusiv a 

nodurilor sale urbane, a porturilor maritime 

și interioare, a aeroporturilor, a 

terminalelor multimodale și a conexiunilor 

acestora cu rețelele principale; 

 

Amendamentul  126 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proiecte vizând mobilitatea urbană 

inteligentă și durabilă (având drept obiect 

modurile de transport urban cu emisii 

scăzute, accesibilitatea, poluarea aerului și 

zgomotul, consumul de energie și 

accidentele); 

(b) proiecte vizând mobilitatea urbană 

inteligentă și durabilă (având drept obiect 

modurile de transport urban cu emisii zero 

și cu emisii scăzute, accesibilitatea, 

poluarea aerului și zgomotul, consumul de 

energie și siguranța rutieră); 

 

Amendamentul  127 
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Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sprijinirea reînnoirii și modernizării 

activelor mobile din domeniul 

transporturilor, în vederea implementării 

unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute; 

(c) sprijinirea reînnoirii și modernizării 

activelor mobile din domeniul 

transporturilor, în vederea implementării 

unor soluții de mobilitate cu emisii zero și 

cu emisii scăzute; 

 

Amendamentul  128 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) infrastructura feroviară, alte 

proiecte feroviare, precum și porturile 

maritime; 

(d) infrastructura feroviară, alte 

proiecte feroviare, infrastructura pe căi 

navigabile interioare, precum și porturile 

maritime; 

 

Amendamentul  129 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) infrastructura pentru combustibili 

alternativi, inclusiv infrastructura pentru 

încărcare cu energie electrică. 

(e) infrastructura pentru combustibili 

alternativi, în conformitate cu dispozițiile 

prevăzute la articolul 25 din [Directiva 

2009/28/CE privind energia din surse 

regenerabile], inclusiv instalarea 

infrastructurii de încărcare cu energie 

electrică. 

 

Amendamentul  130 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 3 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) proiecte și întreprinderi în domeniul 

gestionării resurselor de mediu și al 

tehnologiilor curate; 

(c) proiecte și întreprinderi în domeniul 

gestionării resurselor de mediu și al 

tehnologiilor sustenabile; 

 

Amendamentul  131 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 3 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) acțiuni din domeniul schimbărilor 

climatice, inclusiv reducerea riscului de 

dezastre produse de pericole naturale; 

(f) acțiuni din domeniul schimbărilor 

climatice, inclusiv reducerea riscului de 

dezastre produse de pericole naturale, 

adaptarea la schimbările climatice și 

atenuarea efectelor acestora; 

 

Amendamentul  132 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 3 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) proiecte și întreprinderi care pun în 

aplicare economia circulară prin integrarea 

aspectelor care țin de eficiența utilizării 

resurselor în producție și în ciclul de viață 

al produselor, inclusiv prin furnizarea 

durabilă de materii prime principale și 

secundare; 

(g) proiecte și întreprinderi care pun în 

aplicare economia circulară prin integrarea 

aspectelor care țin de eficiența energetică 

și a utilizării resurselor în producție și în 

ciclul de viață al produselor, inclusiv prin 

furnizarea și reciclarea durabilă de materii 

prime principale și secundare; 

 

Amendamentul  133 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 

pentru conectivitatea digitală, în special 

prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 

pentru conectivitatea digitală, în special 

prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor 
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rețele digitale cu capacitate foarte mare. rețele digitale cu capacitate foarte mare, 

conectivitatea 5G și ameliorarea accesului 

și conectivității digitale, în special în 

zonele rurale și regiunile periferice. 

 

Amendamentul  134 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) cercetare, inclusiv infrastructurile 

de cercetare și sprijinul acordat mediului 

academic, precum și proiectele inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

[Orizont Europa]; 

(a) sprijin acordat infrastructurilor de 

cercetare și proiectelor de cercetare și 

inovare din toate domeniile tematice 

definite în cadrul programului Orizont 

Europa și care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor acestuia; 

 

Amendamentul  135 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proiectele corporative; (b) proiectele corporative, inclusiv 

formarea și încurajarea creării clusterelor 

și rețelelor de întreprinderi; 

 

Amendamentul  136 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) proiecte de colaborare între mediul 

academic și industrie; 

(d) proiecte de colaborare în cercetare 

și inovare între mediul academic, 

organizațiile de cercetare și inovare și 

industrie, parteneriatele public-privat și 

organizațiile societății civile; 
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Amendamentul  137 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) noi produse medicale eficace, 

inclusiv produse farmaceutice, dispozitive 

medicale și produse medicinale terapeutice 

avansate. 

(f) Noi produse medicale eficace și 

accesibile, inclusiv produse farmaceutice, 

dispozitive medicale, metode de 

diagnosticare și produse medicinale 

terapeutice avansate, noi agenți 

antimicrobieni și procese de dezvoltare 

inovatoare care să evite utilizarea testării 

pe animale. 

 

Amendamentul  138 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Dezvoltarea și utilizarea 

tehnologiilor și serviciilor digitale, în 

special prin: 

6. Dezvoltarea, utilizarea și 

expansiunea tehnologiilor și serviciilor 

digitale, în special prin: 

 

Amendamentul  139 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) inteligența artificială; (a) inteligența artificială în 

conformitate cu programul Europa 

digitală, în special în ceea ce privește etica 

; 

 

Amendamentul  140 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera aa (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) tehnologiile cuantice; 

 

Amendamentul  141 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera fa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) robotică și automatizare. 

 

Amendamentul  142 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Furnizarea de sprijin financiar 

pentru entități cu până la 3 000 de angajați, 

cu un accent deosebit pe IMM-uri și 

întreprinderi mici cu capitalizare medie, în 

special prin: 

7. Furnizarea de sprijin financiar 

pentru entități cu până la 3 000 de angajați. 

Componenta pentru IMM-uri pune accent 

numai pe IMM-uri și întreprinderi mici cu 

capitalizare medie, în special prin: 

 

Amendamentul  143 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) punerea la dispoziție de capital 

circulant și de investiții; 

(a) punerea la dispoziție de capital 

circulant și de investiții, în special în 

legătură cu acțiuni care impulsionează 

cultura antreprenorială și mediul 

antreprenorial și promovează crearea și 

dezvoltarea microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii; 

 

Amendamentul  144 
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Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) furnizarea de finanțare de risc, de la 

stadiile incipiente până la stadiile de 

extindere, cu scopul de a asigura o poziție 

de lider tehnologic în sectoarele inovatoare 

și durabile; 

(b) furnizarea de finanțare de risc, de la 

stadiile incipiente până la stadiile de 

extindere, cu scopul de a asigura o poziție 

de lider tehnologic în sectoarele inovatoare 

și durabile, inclusiv intensificarea 

digitalizării acestora și creșterea 

capacităților de inovare, și de a le asigura 

competitivitatea pe plan mondial. 

 

Amendamentul  145 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Turismul. 9. Turismul durabil. 

 

Amendamentul  146 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) microfinanțare, finanțare pentru 

întreprinderile sociale și economia socială; 

(a) microfinanțare, finanțare pentru 

întreprinderile sociale, antreprenoriatul în 

rândul femeilor, promovarea egalității de 

gen și economia socială; 

 

Amendamentul  147 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera d – subpunctul i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) educație și formare, inclusiv 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 

structuri educaționale, centre de cazare și 

(i) educație și formare, inclusiv 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 

structuri educaționale, centre de cazare, 
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echipamente pentru studenți; echipament digital și împrumuturi pentru 

studenți; 

 

Amendamentul  148 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera h 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) soluții inovatoare în domeniul 

sănătății, inclusiv servicii de sănătate și noi 

modele de îngrijire; 

(h) soluții inovatoare în domeniul 

sănătății, inclusiv servicii de sănătate, 

gestionarea sistemului de sănătate, e-

sănătatea, medicina preventivă, medicina 

de precizie și noi modele de îngrijire; 

 

Amendamentul  149 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

12. Dezvoltarea industriei de apărare, 

prin care este sporită autonomia 

strategică a Uniunii, în special prin 

sprijinul acordat pentru: 

eliminat 

(a) lanțul de aprovizionare din 

industria de apărare a Uniunii, în special 

prin sprijinul financiar acordat IMM-

urilor și întreprinderilor cu capitalizare 

medie; 

 

(b) întreprinderi care participă la 

proiecte inovatoare revoluționare în 

sectorul apărării și în cel al tehnologiilor 

dublă utilizare strâns legate; 

 

(c) lanțul de aprovizionare pentru 

sectorul apărării realizate cu participarea 

la proiecte colaborative de cercetare și 

dezvoltare din domeniul apărării, inclusiv 

la proiecte sprijinite prin Fondul 

european de apărare; 

 

(d) cercetare în domeniul apărării și 

infrastructura de apărare. 
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Amendamentul  150 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 13 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) de a promova competitivitatea 

sistemelor și a tehnologiilor spațiale, 

abordând în special vulnerabilitatea 

lanțurilor de aprovizionare; 

(b) de a promova competitivitatea 

sistemelor și a tehnologiilor spațiale, 

abordând în special independența 

lanțurilor de aprovizionare; 

 

Amendamentul  151 

 

Propunere de regulament 

Anexă II – paragraful 1 – punctul 13 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) de a susține antreprenoriatul în 

domeniul spațial; 

(c) de a susține antreprenoriatul în 

domeniul spațial, inclusiv în domeniul 

dezvoltării din aval; 

 

Amendamentul  152 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 13a. Mările și oceanele, prin 

dezvoltarea unei economii albastre 

sustenabile, în conformitate cu obiectivele 

politicii maritime integrate, în special 

prin: 

 a. antreprenoriatul maritim; 

 b. o industrie maritimă inovatoare și 

competitivă; 

 c. educația în domeniul marin și 

dispozitivul „cariere albastre”; 

 d. punerea în aplicare a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, în special a ODD 14 

(Viața sub apă); 

 e. energia din surse marine regenerabile 
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și economia circulară. 

 

Amendamentul  153 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 1 – teza introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Volumul finanțării acordate prin 

InvestEU (defalcată pe componente de 

politică) 

1. Volumul finanțării acordate prin 

InvestEU (defalcată pe punctele și 

subpunctele domeniilor eligibile pentru 

finanțare și operațiuni de investiții, astfel 

cum se prevede în anexa II) 

 

Amendamentul  154 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1.4 a Sinergii cu alte programe ale UE 

 

Amendamentul  155 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 2 – teza introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Acoperirea geografică a finanțării 

acordate prin InvestEU (defalcată pe 

componente de politică) 

2. Acoperirea geografică a finanțării 

acordate prin InvestEU (defalcată pe 

punctele și subpunctele domeniilor 

eligibile pentru finanțare și operațiuni de 

investiții, astfel cum se prevede în anexa 

II) 

 

Amendamentul  156 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2.1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.1 a Numărul de regiuni vizate de 

proiecte 

 

Amendamentul  157 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de climă 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de energie și climă și, după caz, 

prezentate în detaliu în funcție de 

componenta de politică și de categorie, 

precum și de relevanța pentru climă 

 

Amendamentul  158 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.1 Energie: capacitatea suplimentară 

de generare a energiei din surse 

regenerabile instalată (MW) 

4.1 Energie: capacitatea suplimentară 

de generare a energiei din surse 

regenerabile instalată (MW) pentru fiecare 

sursă 

 

Amendamentul  159 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.2 Energie: numărul de gospodării cu 

o clasificare mai bună a consumului de 

energie 

4.2 Energie: Numărul de gospodării , 

numărul de instalații publice și 

comerciale cu o clasificare mai bună a 

consumului de energie, inclusiv gradul de 

îmbunătățire a clasificării sau numărul 

echivalent, sau numărul de gospodării 

renovate la standardul de clădire al cărei 
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consum de energie este aproape egal cu 

zero și de casă pasivă 

 

Amendamentul  160 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.3 Digital: gospodării suplimentare cu 

acces la internet cu bandă largă de cel puțin 

100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze 

exprimate în gigabiți. 

4.3 Digital: gospodării suplimentare, 

clădiri comerciale și/sau publice cu acces 

la internet cu bandă largă de cel puțin 

100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze 

exprimate în gigabiți sau număr de puncte 

de acces WiFi create 

 

Amendamentul  161 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.5 a Numărul de puncte de 

infrastructură pentru combustibili 

alternativi instalate 

 

Amendamentul  162 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – paragraful 4.5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.5 b Reducerea emisiilor: nivelul de 

reducere a emisiilor de CO2 

 

Amendamentul  163 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 5 – subpunctul 5.1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5.1 Contribuție la obiectivul de 3 % din 

PIB-ul Uniunii investit în cercetare, 

dezvoltare și inovare 

5.1 Contribuție la obiectivul de 3 % din 

PIB-ul Uniunii investit în cercetare, 

dezvoltare și inovare în întregul program 

 

Amendamentul  164 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 5 – subpunctul 5.2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5.2 Numărul de întreprinderi care 

beneficiază de sprijin implicate în proiecte 

de cercetare și inovare 

5.2 Numărul de întreprinderi care 

beneficiază de sprijin implicate în proiecte 

de cercetare și inovare în întregul program 

 

Amendamentul  165 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 5 – subpunctul 5.2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5.2 a Numărul proiectelor care au 

primit anterior susținere prin programul 

Orizont Europa și/sau Europa digitală 

 

Amendamentul  166 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 6 – subpunctul 6.2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6.2 Numărul de întreprinderi care 

beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul 

de dezvoltare (faza inițială, faza de 

creștere/extindere) 

6.2 Numărul de întreprinderi care 

beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul 

de dezvoltare (faza inițială, faza de 

creștere/extindere), în special numărul de 

IMM-uri inovatoare 

 

Amendamentul  167 
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Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 7 – teza introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Investiții sociale și competențe 7. Date defalcate în funcție de gen 

privind investițiile sociale și competențele 
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