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Amendamentul 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc simetric major pentru economia 
mondială și cea a Uniunii, cu un impact 
social și economic asimetric major la 
nivelul statelor membre și al regiunilor. 
Din cauza măsurilor de limitare a 
răspândirii epidemiei care au trebuit să fie 
luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Potrivit Eurostat, în al 
doilea trimestru din 2020, PIB-ul UE 
ajustat în funcție de sezon a scăzut cu 
11,4 % față de primul trimestru din 2020 
și cu 13,9 % față de același trimestru din 
2020, după un declin de 2,7 % deja 
înregistrat în trimestrul precedent. În 
plus, potrivit previziunilor economice ale 
Comisiei din vara anului 2020, se 
estimează că economia UE se va 
contracta cu 8,3 % în 2020, semnificativ 
mai puternic și cu divergențe mai ample 
decât se estimase inițial în previziunile din 
primăvara anului 2020 și mult mai mult 
decât în perioada crizei financiare din 
2008. În plus, ocuparea forței de muncă a 
scăzut cu 2,7 % în UE în al doilea 
trimestru din 2020 față de trimestrul 
precedent, după ce înregistrase deja o 
reducere de 0,2 % în primul trimestru. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități majore, cum ar fi 
dependența excesivă a industriilor 
strategice de surse externe de aprovizionare 
nediversificate. Aceste vulnerabilități 
trebuie remediate urgent și eficient, pentru 
a îmbunătăți răspunsul Uniunii în situații 
de urgență, precum și reziliența întregii 
economii, menținând în același timp 
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nevoia de a răspunde la provocările-cheie 
de la nivelul societății, cum ar fi 
sustenabilitatea sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

deschiderea sa către o concurență și un 
comerț echitabile, în conformitate cu 
normele sale. Se estimează că activitatea de 
investiții s-a diminuat substanțial. Chiar și 
înainte de izbucnirea pandemiei, deși se 
putea observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2008. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice echitabile, 
incluzive și sustenabile pe termen lung în 
contextul schimbărilor tehnologice și al 
competitivității mondiale, inclusiv pentru 
inovare, competențe, infrastructură, 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și 
nevoia de a răspunde la provocările-cheie 
de la nivelul societății și al mediului, cum 
ar fi sustenabilitatea, incluziunea, sărăcia, 
șomajul, sărăcia persoanelor încadrate în 
muncă sau îmbătrânirea populației. Prin 
urmare, pentru a atinge obiectivele de 
politică ale Uniunii și pentru a susține o 
redresare rapidă, echitabilă, incluzivă și 
sustenabilă, este necesar să se acorde 
sprijin pentru a remedia disfuncționalitățile 
pieței și situațiile de investiții suboptime și 
pentru a reduce deficitul în materie de 
investiții în sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un (1) Pandemia de COVID-19 este un 
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șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 

șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către o concurență și 
un comerț echitabile, în conformitate cu 
normele sale. Se estimează că activitatea de 
investiții se va diminua substanțial. Chiar 
și înainte de izbucnirea pandemiei, deși se 
putea observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii, în 
special cele din cadrul Pactului verde, și 
pentru a susține o redresare economică 
rapidă, incluzivă, sustenabilă și sănătoasă, 
scopul principal ar trebui să fie acela de a 
sprijini proiecte care sunt dificil de 
finanțat altfel și care oferă cetățenilor 
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sectoarele vizate. europeni beneficii pe termen lung la 
nivelul societății și al mediului, cum ar fi 
locuri de muncă de înaltă calitate pe 
termen lung și infrastructură publică. 
Prin urmare, este deosebit de important să 
se identifice și să se sprijine proiecte care 
asigură această adiționalitate și calitate 
autentică, mai degrabă decât să se 
urmărească în principal aspecte tehnice, 
cum ar fi factorii de levier sau viteza și 
volumele proiectelor, precum și să se 
remedieze disfuncționalitățile pieței și 
situațiile de investiții suboptime și să se 
reducă deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, în 
special în ceea ce privește întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) și 
microîntreprinderile, pentru a îmbunătăți 
răspunsul Uniunii în situații de urgență, 
precum și reziliența, coeziunea, 
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estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

digitalizarea și sustenabilitatea întregii 
economii, menținând în același timp 
deschiderea sa către concurență și comerț 
în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 36
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
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a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 

a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice sustenabile 
pe termen lung în contextul tranziției 
climatice, al degradării mediului, al 
schimbărilor tehnologice și al 
competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii 
prevăzute în Pactul verde și în Planul de 
investiții pentru o Europă durabilă și 
pentru a susține o redresare economică 
rapidă, sustenabilă, incluzivă și sănătoasă, 
este necesar să se acorde sprijin pentru a 
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sectoarele vizate. remedia disfuncționalitățile pieței și 
situațiile de investiții suboptime și pentru a 
reduce deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 37
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, în 
special în ceea ce privește întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri), pentru a 
îmbunătăți răspunsul Uniunii în situații de 
urgență, precum și reziliența întregii 
economii, menținând în același timp 
deschiderea sa către concurență și comerț 
în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
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investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
IMM-uri, și nevoia de a răspunde la 
provocările-cheie de la nivelul societății, 
cum ar fi sustenabilitatea sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii, în 
special obiectivul dublu al accelerării 
tranziției climatice și a tranziției digitale, 
și pentru a susține o redresare economică 
rapidă, incluzivă și sănătoasă, este necesar 
să se acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 38
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 8,3 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
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externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

externe de aprovizionare nediversificate, 
precum și lipsa infrastructurii esențiale. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sărăcia, 
sustenabilitatea sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii, în 
special obiectivul de a realiza 
neutralitatea climatică până în 2050, și 
pentru a susține o redresare economică 
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disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

rapidă, incluzivă și sănătoasă, este necesar 
să se acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. 
Se estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 

(1) Măsurile naționale și regionale de 
limitare a mișcării persoanelor în urma 
pandemiei de COVID-19 sunt un șoc 
major pentru economia mondială și cea a 
Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare a 
răspândirii epidemiei, activitatea 
economică din UE a scăzut semnificativ. 
Se preconizează că PIB-ul UE va scădea în 
2020 cu aproximativ 7,5 %, mult mai mult 
decât în perioada crizei financiare din 
2009. Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare. Aceste 
vulnerabilități trebuie remediate, pentru a 
îmbunătăți reziliența întregii economii în 
fața amenințărilor străine. Se estimează 
că activitatea de investiții s-a diminuat 
substanțial. Chiar și înainte de izbucnirea 
pandemiei, deși se putea observa o 
redresare a rapoartelor investiții/PIB în 
statele membre, activitatea de investiții se 
situa sub nivelul a ceea ce s-ar fi putut 
aștepta de la o redresare puternică și era 
insuficientă pentru a compensa anii de 
investiții nerentabile care au urmat crizei 
din 2009 și politicile monetare extrem de 
relaxate ale Băncii Centrale Europene. 
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au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Mai mult, nivelurile și previziunile actuale 
de investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
consecințele opririlor planificate ale 
activităților economice la nivel național și 
situațiile de investiții suboptime și pentru a 
reduce deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 41
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
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externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației, fără a compromite obiectivele 
privind egalitatea. Prin urmare, pentru a 
atinge obiectivele de politică ale Uniunii și 
pentru a susține o redresare economică 
rapidă, incluzivă și sănătoasă, este necesar 
să se acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei a demonstrat 
interconectivitatea lanțurilor de 
aprovizionare globale și a expus anumite 
vulnerabilități, cum ar fi dependența 
excesivă a industriilor strategice de surse 
externe de aprovizionare nediversificate. 
Aceste vulnerabilități trebuie remediate, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, menținând în același 
timp deschiderea sa către concurență și 
comerț în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 7,5 %, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. 
Izbucnirea pandemiei are un impact 
negativ asupra interconectivității 
lanțurilor de aprovizionare globale și a 
expus anumite vulnerabilități, cum ar fi 
dependența excesivă a industriilor 
strategice de surse externe de aprovizionare 
nediversificate. Aceste vulnerabilități 
trebuie remediate, pentru a îmbunătăți 
răspunsul Uniunii în situații de urgență, 
precum și reziliența întregii economii, 
menținând în același timp deschiderea sa 
către concurență și comerț în conformitate 
cu normele sale. Se estimează că activitatea 
de investiții s-a diminuat substanțial. Chiar 
și înainte de izbucnirea pandemiei, deși se 
putea observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, 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 sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a acorda prioritate unei redresări 
economice rapide, incluzive și durabile, 
este necesar să se acorde sprijin pentru a 
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disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

remedia disfuncționalitățile pieței și 
situațiile de investiții suboptime și pentru a 
reduce deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

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 ale domeniilor vizate. 
De asemenea, această varietate a creat o 
complexitate pentru intermediari și 
destinatarii finali, care s-au confruntat cu 
norme diferite de eligibilitate și raportare. 
Totodată, absența normelor compatibile a 
împiedicat combinarea mai multor fonduri 
ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații 
ar fi fost benefice pentru a sprijini 
proiectele care necesită tipuri diferite de 
finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un 
sprijin care să funcționeze mai eficient 
pentru destinatarii finali prin integrarea și 
simplificarea finanțării oferite într-un 
sistem unic de garanție bugetară, 
îmbunătățind astfel impactul sprijinului 
Uniunii și reducând în același timp 
costurile pentru Uniune suportate din 
buget, trebuie să se instituie un fond unic, 
Fondul InvestEU, care să se bazeze pe 
experiența dobândită cu Fondul european 
pentru investiții strategice (FEIS) instituit 
în cadrul Planului de investiții pentru 
Europa.

(2) Evaluările au subliniat faptul că 
varietatea instrumentelor financiare 
implementate în perioada cadrului 
financiar multianual 2014-2020 a condus la 
câteva suprapuneri ale domeniilor vizate. 
De asemenea, această varietate a creat o 
complexitate pentru intermediari și 
destinatarii finali, care s-au confruntat cu 
norme diferite de eligibilitate și raportare. 
Totodată, absența normelor compatibile a 
împiedicat combinarea mai multor fonduri 
ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații 
ar fi fost benefice pentru a sprijini 
proiectele care necesită tipuri diferite de 
finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un 
sprijin care să funcționeze mai eficient 
pentru destinatarii finali prin integrarea și 
simplificarea finanțării oferite într-un 
sistem unic de garanție bugetară, 
îmbunătățind astfel impactul sprijinului 
Uniunii și reducând în același timp 
costurile pentru Uniune suportate din 
buget, trebuie să se instituie un fond unic, 
Fondul InvestEU, care să se bazeze pe 
experiența dobândită cu Fondul european 
pentru investiții strategice (FEIS) instituit 
în cadrul Planului de investiții pentru 
Europa. În urma unei evaluări pozitive, 
portofoliile reziduale pot fi cumulate cu 
Fondul InvestEU pentru a obține 
câștiguri de eficacitate suplimentare.
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Amendamentul 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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 ale domeniilor vizate. 
De asemenea, această varietate a creat o 
complexitate pentru intermediari și 
destinatarii finali, care s-au confruntat cu 
norme diferite de eligibilitate și raportare. 
Totodată, absența normelor compatibile a 
împiedicat combinarea mai multor fonduri 
ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații 
ar fi fost benefice pentru a sprijini 
proiectele care necesită tipuri diferite de 
finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un 
sprijin care să funcționeze mai eficient 
pentru destinatarii finali prin integrarea și 
simplificarea finanțării oferite într-un 
sistem unic de garanție bugetară, 
îmbunătățind astfel impactul sprijinului 
Uniunii și reducând în același timp 
costurile pentru Uniune suportate din 
buget, trebuie să se instituie un fond unic, 
Fondul InvestEU, care să se bazeze pe 
experiența dobândită cu Fondul european 
pentru investiții strategice (FEIS) instituit 
în cadrul Planului de investiții pentru 
Europa.

(2) Evaluările au subliniat faptul că 
varietatea instrumentelor financiare 
implementate în perioada cadrului 
financiar multianual 2014-2020 a condus la 
câteva suprapuneri ale domeniilor vizate. 
De asemenea, această disfuncționalitate 
instituțională a creat o complexitate pentru 
intermediari și destinatarii finali, care s-au 
confruntat cu norme diferite de eligibilitate 
și raportare. Totodată, absența normelor 
compatibile și birocrația excesivă au 
împiedicat combinarea mai multor fonduri 
ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații 
ar fi fost benefice pentru a sprijini 
proiectele care necesită tipuri diferite de 
finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un 
sprijin care să funcționeze mai eficient 
pentru destinatarii finali prin integrarea, 
simplificarea și monitorizarea finanțării 
oferite într-un sistem unic de garanție 
bugetară, îmbunătățind astfel impactul 
sprijinului contribuabililor europeni și 
reducând în același timp costurile pentru 
aceștia suportate din buget, trebuie să se 
instituie un fond unic, Fondul InvestEU, 
care să se bazeze pe experiența dobândită 
cu Fondul european pentru investiții 
strategice (FEIS) instituit în cadrul Planului 
de investiții pentru Europa.

Or. en

Amendamentul 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 
strategii ambițioase pentru finalizarea 
pieței unice, stimularea creșterii sustenabile 
și favorabile incluziunii și crearea de locuri 
de muncă, cum ar fi „Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de 
acțiune privind edificarea unei uniuni a 
piețelor de capital” din 30 septembrie 
2015, „O nouă agendă europeană pentru 
cultură” din 22 mai 2018, pachetul 
„Energie curată pentru toți europenii” din 
30 noiembrie 2016, „Închiderea buclei – 
Un plan de acțiune al UE pentru economia 
circulară” din 2 decembrie 2015, „O 
strategie europeană pentru o mobilitate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 
iulie 2016, „Planul de acțiune european în 
domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, 
„Lansarea Fondului european de apărare” 
din 7 iunie 2017, „Strategia spațială pentru 
Europa” din 26 octombrie 2016, 
Proclamația interinstituțională privind 
Pilonul european al drepturilor sociale din 
13 decembrie 2017, „Pactul verde 
european” din 11 decembrie 2019, „Planul 
de investiții al Pactului verde european” 
din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială 
puternică pentru tranziții juste” din 14 
ianuarie 2020, „Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei”, 
„Strategia europeană privind datele” și 
„Comunicarea privind inteligența 
artificială” din 19 februarie 2020, „O nouă 
strategie industrială pentru Europa” din 10 
martie 2020 și „Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 
10 martie 2020. Fondul InvestEU trebuie 
să valorifice și să întărească sinergiile 
dintre aceste strategii care se consolidează 
reciproc, furnizând sprijin pentru investiții 
și acces la finanțare.

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 
strategii și acte legislative ambițioase 
pentru finalizarea pieței unice, stimularea 
creșterii sustenabile și favorabile 
incluziunii și crearea de locuri de muncă, 
cum ar fi „Europa 2020 - O strategie 
europeană pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii” din 3 
martie 2010, „Planul de acțiune privind 
edificarea unei uniuni a piețelor de capital” 
din 30 septembrie 2015, „O nouă agendă 
europeană pentru cultură” din 22 mai 2018, 
pachetul „Energie curată pentru toți 
europenii” din 30 noiembrie 2016, 
„Închiderea buclei – Un plan de acțiune al 
UE pentru economia circulară” din 2 
decembrie 2015, „O strategie europeană 
pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon” din 20 iulie 2016, 
„Planul de acțiune european în domeniul 
apărării” din 30 noiembrie 2016, „Lansarea 
Fondului european de apărare” din 7 iunie 
2017, „Strategia spațială pentru Europa” 
din 26 octombrie 2016, Proclamația 
interinstituțională privind Pilonul european 
al drepturilor sociale din 13 decembrie 
2017, Strategia pe termen lung pentru 
2050 „O planetă curată pentru toți” din 
28 noiembrie 2018, „Pactul verde 
european” din 11 decembrie 2019, „Planul 
de investiții al Pactului verde european” 
din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială 
puternică pentru tranziții juste” din 14 
ianuarie 2020, „Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei”, 
„Strategia europeană privind datele” și 
„Comunicarea privind inteligența 
artificială” din 19 februarie 2020, 
Regulamentul de instituire a cadrului 
pentru realizarea neutralității climatice 
din 4 martie 2020, „O nouă strategie 
industrială pentru Europa” din 10 martie 
2020, „Strategia pentru IMM-uri pentru o 
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Europă sustenabilă și digitală” din 10 
martie 2020, Strategia UE în domeniul 
biodiversității pentru 2030 din 20 mai 
2020, Regulamentul privind instituirea 
unui cadru care să faciliteze investițiile 
durabile din iunie 2020, Strategia pentru 
integrarea sistemului energetic și 
Strategia pentru hidrogen din 8 iulie 2020 
și va propune o Strategie privind valul de 
renovări ale clădirilor în trimestrul al 
treilea din 2020. Fondul InvestEU trebuie 
să valorifice și să întărească sinergiile 
dintre aceste strategii care se consolidează 
reciproc și să sprijine punerea în aplicare 
a actelor legislative, furnizând sprijin 
pentru investiții și acces la finanțare.

Or. en

Amendamentul 46
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 
strategii ambițioase pentru finalizarea 
pieței unice, stimularea creșterii sustenabile 
și favorabile incluziunii și crearea de locuri 
de muncă, cum ar fi „Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de 
acțiune privind edificarea unei uniuni a 
piețelor de capital” din 30 septembrie 
2015, „O nouă agendă europeană pentru 
cultură” din 22 mai 2018, pachetul 
„Energie curată pentru toți europenii” din 
30 noiembrie 2016, „Închiderea buclei – 
Un plan de acțiune al UE pentru economia 
circulară” din 2 decembrie 2015, „O 
strategie europeană pentru o mobilitate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 
iulie 2016, „Planul de acțiune european în 
domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 
strategii ambițioase pentru finalizarea 
pieței unice, stimularea creșterii sustenabile 
și favorabile incluziunii și crearea de locuri 
de muncă, cum ar fi „Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de 
acțiune privind edificarea unei uniuni a 
piețelor de capital” din 30 septembrie 
2015, „O nouă agendă europeană pentru 
cultură” din 22 mai 2018, „Un Plan de 
acțiune pentru educația digitală 2018-
2020”, „Conturarea viitorului digital al 
Europei”, „Spațiul european al 
educației”, pachetul „Energie curată pentru 
toți europenii” din 30 noiembrie 2016, 
„Închiderea buclei – Un plan de acțiune al 
UE pentru economia circulară” din 2 
decembrie 2015, „O strategie europeană 
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„Lansarea Fondului european de apărare” 
din 7 iunie 2017, „Strategia spațială pentru 
Europa” din 26 octombrie 2016, 
Proclamația interinstituțională privind 
Pilonul european al drepturilor sociale din 
13 decembrie 2017, „Pactul verde 
european” din 11 decembrie 2019, „Planul 
de investiții al Pactului verde european” 
din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială 
puternică pentru tranziții juste” din 14 
ianuarie 2020, „Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei”, 
„Strategia europeană privind datele” și 
„Comunicarea privind inteligența 
artificială” din 19 februarie 2020, „O nouă 
strategie industrială pentru Europa” din 10 
martie 2020 și „Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 
10 martie 2020. Fondul InvestEU trebuie 
să valorifice și să întărească sinergiile 
dintre aceste strategii care se consolidează 
reciproc, furnizând sprijin pentru investiții 
și acces la finanțare.

pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon” din 20 iulie 2016, 
„Planul de acțiune european în domeniul 
apărării” din 30 noiembrie 2016, „Lansarea 
Fondului european de apărare” din 7 iunie 
2017, „Strategia spațială pentru Europa” 
din 26 octombrie 2016, Proclamația 
interinstituțională privind Pilonul european 
al drepturilor sociale din 13 decembrie 
2017, „Pactul verde european” din 11 
decembrie 2019, „Planul de investiții al 
Pactului verde european” din 14 ianuarie 
2020, „O Europă socială puternică pentru 
tranziții juste” din 14 ianuarie 2020, 
„Strategia privind conturarea viitorului 
digital al Europei”, „Strategia europeană 
privind datele” și „Comunicarea privind 
inteligența artificială” din 19 februarie 
2020, „O nouă strategie industrială pentru 
Europa” din 10 martie 2020 și „Strategia 
pentru IMM-uri pentru o Europă 
sustenabilă și digitală” din 10 martie 2020. 
Fondul InvestEU trebuie să valorifice și să 
întărească sinergiile dintre aceste strategii 
care se consolidează reciproc, furnizând 
sprijin pentru investiții și acces la finanțare.

Or. en

Amendamentul 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 
strategii ambițioase pentru finalizarea 
pieței unice, stimularea creșterii sustenabile 
și favorabile incluziunii și crearea de locuri 
de muncă, cum ar fi „Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de 
acțiune privind edificarea unei uniuni a 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 
strategii ambițioase pentru finalizarea 
pieței unice, stimularea creșterii echitabile, 
sustenabile și favorabile incluziunii și 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate, cum ar fi „Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de 
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piețelor de capital” din 30 septembrie 
2015, „O nouă agendă europeană pentru 
cultură” din 22 mai 2018, pachetul 
„Energie curată pentru toți europenii” din 
30 noiembrie 2016, „Închiderea buclei – 
Un plan de acțiune al UE pentru economia 
circulară” din 2 decembrie 2015, „O 
strategie europeană pentru o mobilitate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 
iulie 2016, „Planul de acțiune european în 
domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, 
„Lansarea Fondului european de apărare” 
din 7 iunie 2017, „Strategia spațială pentru 
Europa” din 26 octombrie 2016, 
Proclamația interinstituțională privind 
Pilonul european al drepturilor sociale din 
13 decembrie 2017, „Pactul verde 
european” din 11 decembrie 2019, „Planul 
de investiții al Pactului verde european” 
din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială 
puternică pentru tranziții juste” din 14 
ianuarie 2020, „Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei”, 
„Strategia europeană privind datele” și 
„Comunicarea privind inteligența 
artificială” din 19 februarie 2020, „O nouă 
strategie industrială pentru Europa” din 10 
martie 2020 și „Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 
10 martie 2020. Fondul InvestEU trebuie 
să valorifice și să întărească sinergiile 
dintre aceste strategii care se consolidează 
reciproc, furnizând sprijin pentru investiții 
și acces la finanțare.

acțiune privind edificarea unei uniuni a 
piețelor de capital” din 30 septembrie 
2015, „O nouă agendă europeană pentru 
cultură” din 22 mai 2018, pachetul 
„Energie curată pentru toți europenii” din 
30 noiembrie 2016, „Închiderea buclei – 
Un plan de acțiune al UE pentru economia 
circulară” din 2 decembrie 2015, „O 
strategie europeană pentru o mobilitate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 
iulie 2016, „Planul de acțiune european în 
domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, 
„Lansarea Fondului european de apărare” 
din 7 iunie 2017, „Strategia spațială pentru 
Europa” din 26 octombrie 2016, 
Proclamația interinstituțională privind 
Pilonul european al drepturilor sociale din 
13 decembrie 2017, „Pactul verde 
european” din 11 decembrie 2019, „Planul 
de investiții al Pactului verde european” 
din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială 
puternică pentru tranziții juste” din 14 
ianuarie 2020, „Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei”, 
„Strategia europeană privind datele” și 
„Comunicarea privind inteligența 
artificială” din 19 februarie 2020, „O nouă 
strategie industrială pentru Europa” din 10 
martie 2020 și „Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 
10 martie 2020. Fondul InvestEU trebuie 
să valorifice și să întărească sinergiile 
dintre aceste strategii care se consolidează 
reciproc, furnizând sprijin pentru investiții 
și acces la finanțare.

Or. en

Amendamentul 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat (3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 
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strategii ambițioase pentru finalizarea 
pieței unice, stimularea creșterii sustenabile 
și favorabile incluziunii și crearea de locuri 
de muncă, cum ar fi „Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de 
acțiune privind edificarea unei uniuni a 
piețelor de capital” din 30 septembrie 
2015, „O nouă agendă europeană pentru 
cultură” din 22 mai 2018, pachetul 
„Energie curată pentru toți europenii” din 
30 noiembrie 2016, „Închiderea buclei – 
Un plan de acțiune al UE pentru economia 
circulară” din 2 decembrie 2015, „O 
strategie europeană pentru o mobilitate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 
iulie 2016, „Planul de acțiune european în 
domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, 
„Lansarea Fondului european de apărare” 
din 7 iunie 2017, „Strategia spațială pentru 
Europa” din 26 octombrie 2016, 
Proclamația interinstituțională privind 
Pilonul european al drepturilor sociale din 
13 decembrie 2017, „Pactul verde 
european” din 11 decembrie 2019, „Planul 
de investiții al Pactului verde european” 
din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială 
puternică pentru tranziții juste” din 14 
ianuarie 2020, „Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei”, 
„Strategia europeană privind datele” și 
„Comunicarea privind inteligența 
artificială” din 19 februarie 2020, „O nouă 
strategie industrială pentru Europa” din 10 
martie 2020 și „Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 
10 martie 2020. Fondul InvestEU trebuie 
să valorifice și să întărească sinergiile 
dintre aceste strategii care se consolidează 
reciproc, furnizând sprijin pentru investiții 
și acces la finanțare.

numeroase strategii pentru finalizarea 
pieței unice, stimularea creșterii sustenabile 
și favorabile incluziunii și crearea de locuri 
de muncă, cum ar fi „Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” din 3 martie 2010, „Planul de 
acțiune privind edificarea unei uniuni a 
piețelor de capital” din 30 septembrie 
2015, „O nouă agendă europeană pentru 
cultură” din 22 mai 2018, pachetul 
„Energie curată pentru toți europenii” din 
30 noiembrie 2016, „Închiderea buclei – 
Un plan de acțiune al UE pentru economia 
circulară” din 2 decembrie 2015, „O 
strategie europeană pentru o mobilitate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon” din 20 
iulie 2016, „Planul de acțiune european în 
domeniul apărării” din 30 noiembrie 2016, 
„Lansarea Fondului european de apărare” 
din 7 iunie 2017, „Strategia spațială pentru 
Europa” din 26 octombrie 2016, 
Proclamația interinstituțională privind 
Pilonul european al drepturilor sociale din 
13 decembrie 2017, „Pactul verde 
european” din 11 decembrie 2019, „Planul 
de investiții al Pactului verde european” 
din 14 ianuarie 2020, „O Europă socială 
puternică pentru tranziții juste” din 14 
ianuarie 2020, „Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei”, 
„Strategia europeană privind datele” și 
„Comunicarea privind inteligența 
artificială” din 19 februarie 2020, „O nouă 
strategie industrială pentru Europa” din 10 
martie 2020 și „Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 
10 martie 2020. Fondul InvestEU trebuie 
să valorifice și să întărească sinergiile 
dintre aceste strategii care se consolidează 
reciproc, furnizând sprijin pentru investiții 
și acces la finanțare.

Or. en

Amendamentul 49
Nicolae Ştefănuță
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților naționale în materie de reformă 
și de monitorizare a punerii lor în aplicare. 
Statele membre, în cooperare, dacă este 
cazul, cu autoritățile locale și regionale, își 
elaborează propriile strategii naționale de 
investiții multianuale în sprijinul acelor 
priorități în materie de reformă. Strategiile 
respective trebuie să fie prezentate 
împreună cu programele naționale de 
reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 
coordonare a proiectelor de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare la nivel național sau din partea 
Uniunii ori prin ambele forme de finanțare. 
De asemenea, strategiile respective trebuie 
să utilizeze în mod coerent finanțarea din 
partea Uniunii și să maximizeze valoarea 
adăugată a sprijinului financiar care 
urmează să fie primit în special din partea 
fondurilor structurale și de investiții 
europene, a Mecanismului de redresare și 
reziliență și a Programului InvestEU.

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților naționale în materie de reformă 
și de monitorizare a punerii lor în aplicare. 
Statele membre, în cooperare, dacă este 
cazul, cu autoritățile locale și regionale, își 
elaborează propriile strategii naționale de 
investiții multianuale în sprijinul acelor 
priorități în materie de reformă. Strategiile 
respective trebuie să fie prezentate 
împreună cu programele naționale de 
reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 
coordonare a proiectelor de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare la nivel național sau din partea 
Uniunii ori prin ambele forme de finanțare. 
Comisia și statele membre ar trebui să 
coopereze mai bine la punerea în aplicare 
a recomandărilor semestrului european, 
astfel încât să îmbunătățească gradul de 
îndeplinire a obiectivelor stabilite la 
nivelul UE, după cum recomandă Curtea 
de Conturi Europeană în Raportul său 
special 16/2020. De asemenea, strategiile 
respective trebuie să utilizeze în mod 
coerent finanțarea din partea Uniunii și să 
maximizeze valoarea adăugată a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea fondurilor structurale și 
de investiții europene, a Mecanismului de 
redresare și reziliență și a Programului 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 50
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
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Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu articolul 8 din 
TFUE, care urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
între bărbați și femei în toate acțiunile, 
InvestEU ar trebui să contribuie la 
îndeplinirea politicilor Uniunii privind 
egalitatea de gen și la promovarea și 
emanciparea femeilor. Având în vedere, 
în special, intensitatea șocului economic 
generat de pandemia de COVID-19, care 
se estimează că va avea un impact 
disproporționat asupra femeilor, inclusiv 
prin pierderea locului de muncă și sarcini 
de îngrijire neremunerate, programul 
InvestEU ar trebui să aplice principiile 
integrării perspectivei de gen și ale 
integrării dimensiunii de gen în buget, 
urmând „Strategia privind egalitatea de 
gen 2020-2025” din 5 martie 2020. Aceste 
cheltuieli ar trebui să fie monitorizate în 
mod adecvat, urmând principiile 
integrării perspectivei de gen, prin 
indicatori și colectarea de date defalcate 
în funcție de sex pentru a evalua cu 
precizie impactul programului asupra 
dimensiunii de gen în cadrul 
monitorizării, raportării și evaluării.

Or. en

Amendamentul 51
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
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resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE. 
Fondul InvestEU ar trebui să asigure 
punerea rapidă a fondurilor angajate la 
dispoziția beneficiarilor finali, pentru a 
atenua lipsa lichidității în regiunile cele 
mai afectate și pentru a furniza urgent 
resurse întreprinderilor care, altfel, ar 
risca reduceri ample de personal sau 
falimentul.

Or. en

Amendamentul 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
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Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
partajare a riscurilor și de capital susținute 
de o garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Schemele bazate 
pe îndatorare vor fi excluse din cadru și 
interzise, pentru a reduce dependența 
excesivă a statelor membre de îndatorare. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
ofertă și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă 
specifică de sectoare și regiuni, trebuie să 
se evite concentrarea sectorială sau 
geografică excesivă, trebuie să evite 
finanțarea proiectelor dominate de țări 
terțe și de resortisanți ai țărilor terțe și 
trebuie să faciliteze accesul proiectelor 
compuse din entități partenere în mai multe 
regiuni din întreaga UE.

Or. en
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Amendamentul 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței, coeziunii și rezilienței 
socioeconomice ale Uniunii, inclusiv în 
domeniul inovării și al digitalizării, la 
utilizarea eficientă a resurselor în cadrul 
economiei circulare, la îmbunătățirea 
sustenabilității și a caracterului incluziv al 
creșterii economice a Uniunii, precum și la 
îmbunătățirea rezilienței sociale și a 
integrării piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul 
Fondului InvestEU trebuie să acopere o 
gamă largă de sectoare și regiuni, însă 
trebuie să se evite concentrarea sectorială 
sau geografică excesivă și să se faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere și al proiectelor care stimulează 
dezvoltarea de rețele, clustere și centre de 
inovare digitală în mai multe regiuni din 
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întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii sociale, 
economice și teritoriale ale Uniunii, 
inclusiv în domeniul inovării și al 
digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea echității, sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, la tranziția verde către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
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proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 55
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității 
internaționale, a independenței energetice 
și a convergenței și coeziunii 
socioeconomice ale Uniunii, inclusiv în 
domeniul inovării și al digitalizării, la 
utilizarea eficientă a resurselor în cadrul 
economiei circulare, la îmbunătățirea 
sustenabilității și a caracterului incluziv al 
creșterii economice a Uniunii, precum și la 
îmbunătățirea rezilienței sociale și a 
integrării piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
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InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul 
Fondului InvestEU trebuie să acopere o 
gamă largă de sectoare și regiuni, însă 
trebuie să se evite concentrarea sectorială 
sau geografică excesivă, fără a se aduce 
atingere programelor specifice regiunilor, 
și să se faciliteze accesul proiectelor 
compuse din entități partenere în mai multe 
regiuni din întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 56
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
și a creșterii economice pe termen lung 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
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altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
cu un mare potențial de creștere și din 
sectoare strategice cheie în toate regiunile 
din întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 57
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital și cvasicapital (precum datoriile 
hibride, datoriile subordonate sau 
capitalul propriu convertibil) susținute de 
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Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

o garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul 
Fondului InvestEU trebuie să acopere o 
gamă largă de sectoare și regiuni, însă 
trebuie să se evite concentrarea sectorială 
sau geografică excesivă și să se faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere în mai multe regiuni din întreaga 
UE.

Or. en

Justificare

Aceeași abordare cu cea a raportorilor responsabili pentru dosarul privind sprijinul pentru 
solvabilitate.

Amendamentul 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, la acțiuni vizibile în economia 
reală, precum crearea de noi locuri de 
muncă, inclusiv în domeniul inovării și al 
digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
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întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 59
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a mediului și a 
integrării piețelor de capital ale Uniunii, 
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intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul 
Fondului InvestEU trebuie să acopere o 
gamă largă de sectoare și regiuni, însă 
trebuie să se evite concentrarea sectorială 
sau geografică excesivă și să se faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere în mai multe regiuni din întreaga 
UE.

Or. en

Amendamentul 60
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării, 
al educației și al digitalizării, la utilizarea 
eficientă a resurselor în cadrul economiei 
circulare, la îmbunătățirea sustenabilității și 
a caracterului incluziv al creșterii 
economice a Uniunii, precum și la 
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rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau 
geografică excesivă și să se faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere în mai multe regiuni din întreaga 
UE.

îmbunătățirea rezilienței sociale și a 
integrării piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul 
Fondului InvestEU trebuie să acopere o 
gamă largă de sectoare și regiuni, vizând o 
acoperire sectorială sau geografică 
echilibrată la nivelul UE, și să faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere în mai multe regiuni din întreaga 
UE.

Or. en

Amendamentul 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ascendente ale Uniunii, inclusiv în 
domeniul inovării și al digitalizării, la 
utilizarea eficientă a resurselor în cadrul 
economiei circulare, la îmbunătățirea 
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caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

sustenabilității și a caracterului incluziv al 
creșterii economice a Uniunii, precum și la 
îmbunătățirea rezilienței sociale și a 
integrării piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul 
Fondului InvestEU trebuie să acopere o 
gamă largă de sectoare și regiuni, însă 
trebuie să se evite concentrarea sectorială 
sau geografică excesivă și să se faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere în mai multe regiuni din întreaga 
UE.

Or. en

Amendamentul 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
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resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în regiunile din întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea competitivității, 
a convergenței și coeziunii socioeconomice 
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ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze accesul 
proiectelor compuse din entități partenere 
în mai multe regiuni din întreaga UE.

ale Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 
al digitalizării, la utilizarea eficientă a 
resurselor în cadrul economiei circulare, la 
îmbunătățirea sustenabilității și a 
caracterului incluziv al creșterii economice 
a Uniunii, precum și la îmbunătățirea 
rezilienței sociale și a integrării piețelor de 
capital ale Uniunii, inclusiv prin 
intermediul unor soluții care să remedieze 
fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii 
și să diversifice sursele de finanțare pentru 
întreprinderile din Uniune. În acest scop, 
Fondul InvestEU trebuie să sprijine 
proiecte care sunt viabile din punct de 
vedere tehnic și economic, furnizând un 
cadru pentru utilizarea instrumentelor de 
datorie, de partajare a riscurilor și de 
capital susținute de o garanție de la bugetul 
Uniunii și de contribuțiile financiare ale 
partenerilor de implementare, după caz. 
Fondul InvestEU trebuie să fie bazat pe 
cerere și să vizeze totodată furnizarea de 
beneficii strategice pe termen lung în 
domenii esențiale ale politicii UE, care 
altfel nu ar fi finanțate sau ar fi finanțate 
insuficient, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivelor de politică ale 
Uniunii. Sprijinul din cadrul Fondului 
InvestEU trebuie să acopere o gamă largă 
de sectoare și regiuni, însă trebuie să se 
evite concentrarea sectorială sau geografică 
excesivă și să se faciliteze proiectele 
compuse din entități partenere în mai multe 
regiuni din întreaga UE.

Or. en

Amendamentul 64
Erik Bergkvist

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Trebuie garantate investițiile care 
sporesc productivitatea, asigurând 
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coeziunea geografică și socială, în special 
la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri), permițând o tranziție justă și 
consolidând totodată economiile noastre 
într-o situație de criză fără precedent, 
combătând sărăcia, asigurând noi locuri 
de muncă atunci când cele vechi se pierd 
și nelăsând pe nimeni și nicio generație în 
urmă.

Or. en

Amendamentul 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea 
individuală, atât valoare economică, cât și 
valoare culturală. Cu toate acestea, 
restricțiile privind contactele sociale 
instituite în timpul crizei generate de 
Covid-19 au avut un impact economic 
negativ substanțial asupra acestor 
sectoare. În plus, caracterul intangibil al 
activelor din sectoarele respective 
limitează accesul IMM-urilor și al 
organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru 
a fi în măsură să investească, să se 
extindă și să concureze la nivel 
internațional. Programul InvestEU trebuie 
să faciliteze în continuare accesul la 
finanțare pentru IMM-urile și organizațiile 
din sectoarele culturale și creative. 
Sectoarele culturale și creative, 
audiovizuale și media sunt esențiale 
pentru diversitatea noastră culturală și 
pentru democrație în era digitală, 
constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 

(6) Sectoarele culturale și creative tind 
să fie catalizatori ai unei agende 
progresiste toxice. Prin urmare, 
programul InvestEU trebuie să faciliteze 
accesul la finanțare pentru IMM-urile și 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative numai atunci când aceste IMM-
uri și organizații promovează cultura 
europeană.
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investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de 
a produce și de a distribui conținut către 
un public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 66
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, care pot juca un rol important în 
asigurarea redresării sustenabile, 
generând, din proprietatea intelectuală și 
din creativitatea individuală, atât valoare 
economică, cât și valoare culturală. Cu 
toate acestea, restricțiile privind contactele 
sociale instituite în timpul crizei generate 
de Covid-19 au avut un impact economic 
negativ substanțial, cu un potențial 
prejudiciu structural pe termen lung în 
ceea ce privește accesul la Mecanismul de 
garantare pentru sectoarele culturale și 
creative sau la instrumente financiare 
complexe pentru aceste sectoare. În plus, 
caracterul intangibil al activelor din 
sectoarele respective limitează accesul 
IMM-urilor și al organizațiilor din aceste 
sectoare la finanțare privată, care este 
esențial pentru a fi în măsură să 
investească, să se extindă și să concureze la 
nivel internațional. Programul InvestEU 
trebuie să faciliteze în continuare accesul la 
finanțare pentru IMM-urile și organizațiile 
din sectoarele culturale și creative. 
Sectoarele culturale și creative, 
audiovizuale și media sunt esențiale pentru 
diversitatea noastră culturală și pentru 
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public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

crearea unor societăți democratice și 
coezive în era digitală, constituie o parte 
intrinsecă a suveranității și autonomiei 
noastre, iar investițiile strategice în 
conținut și tehnologie audiovizuală și 
media vor determina competitivitatea 
sectoarelor și capacitatea lor pe termen 
lung de a produce și de a distribui conținut 
de înaltă calitate către un public larg, 
dincolo de frontierele naționale, respectând 
totodată pluralismul și libertatea de 
exprimare.

Or. en

Amendamentul 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
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suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale. Extinderea posibilităților de 
finanțare din partea UE ar trebui să 
meargă mână în mână cu elaborarea unei 
politici în domeniul concurenței care să 
asigure că marile platforme digitale 
internaționale, care au beneficiat de pe 
urma pandemiei de COVID-19, nu 
discriminează conținutul european și 
actorii independenți mai mici în ceea ce 
privește licențele.

Or. en

Amendamentul 68
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Impactul asupra sectorului cultural și 
creativ a fost chiar mai grav în țările și 
regiunile mai puțin dezvoltate, necesitând 
prin urmare un sprijin mai consistent din 
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creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

partea UE. Programul InvestEU trebuie să 
faciliteze în continuare accesul la finanțare 
pentru IMM-urile și organizațiile din 
sectoarele culturale și creative. Sectoarele 
culturale și creative, audiovizuale și media 
sunt esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare și a lucrătorilor 
lor. În plus, caracterul intangibil al 
activelor din sectoarele respective 
limitează accesul IMM-urilor și al 
organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative și să păstreze și să 
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esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

protejeze forța lor de muncă. Sectoarele 
culturale și creative, audiovizuale și media, 
grație, de asemenea, specificității forței de 
muncă, sunt esențiale pentru diversitatea 
noastră culturală și pentru democrație în 
era digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare și a lucrătorilor 
lor. În plus, caracterul intangibil al 
activelor din sectoarele respective 
limitează accesul IMM-urilor și al 
organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative și să păstreze și să 
protejeze forța lor de muncă. Sectoarele 
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culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

culturale și creative, audiovizuale și media 
sunt esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite la 
începutul crizei generate de Covid-19 
continuă să evolueze și au avut un impact 
economic negativ substanțial asupra 
acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
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investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale și organizarea 
de evenimente instituite în timpul crizei 
generate de Covid-19 au avut un impact 
economic negativ substanțial asupra 
acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
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produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

Or. en

Amendamentul 73
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sectoarele culturale și creative sunt 
sectoare-cheie aflate în creștere rapidă în 
Uniune, generând, din proprietatea 
intelectuală și din creativitatea individuală, 
atât valoare economică, cât și valoare 
culturală. Cu toate acestea, restricțiile 
privind contactele sociale instituite în 
timpul crizei generate de Covid-19 au avut 
un impact economic negativ substanțial 
asupra acestor sectoare. În plus, caracterul 
intangibil al activelor din sectoarele 
respective limitează accesul IMM-urilor și 
al organizațiilor din aceste sectoare la 
finanțare privată, care este esențial pentru a 
fi în măsură să investească, să se extindă și 
să concureze la nivel internațional. 
Programul InvestEU trebuie să faciliteze în 
continuare accesul la finanțare pentru 
IMM-urile și organizațiile din sectoarele 
culturale și creative. Sectoarele culturale și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.

(6) Sectoarele culturale și creative se 
află în creștere rapidă și sunt semnificative 
pentru economia Uniunii, generând, din 
proprietatea intelectuală și din creativitatea 
individuală, atât valoare economică, cât și 
valoare culturală. Cu toate acestea, 
restricțiile privind contactele sociale 
instituite în timpul crizei generate de 
Covid-19 au avut un impact economic 
negativ substanțial asupra acestor sectoare. 
În plus, caracterul intangibil al activelor 
din sectoarele respective limitează accesul 
IMM-urilor și al organizațiilor din aceste 
sectoare la finanțare privată, care este 
esențial pentru a fi în măsură să 
investească, să se extindă și să concureze la 
nivel internațional. Programul InvestEU 
trebuie să faciliteze în continuare accesul la 
finanțare pentru IMM-urile și organizațiile 
din sectoarele culturale și creative. 
Sectoarele culturale și creative, 
audiovizuale și media sunt esențiale pentru 
diversitatea noastră culturală și pentru 
democrație în era digitală, iar investițiile 
strategice în conținut și tehnologie 
audiovizuală și media vor determina 
capacitatea pe termen lung de a produce și 
de a distribui conținut către un public larg, 
dincolo de frontierele naționale.
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Or. en

Amendamentul 74
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea promovării unei creșteri 
sustenabile și favorabile incluziunii, a 
investițiilor și a ocupării forței de muncă, 
contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, 
la o distribuție mai echitabilă a veniturilor 
și la o mai mare coeziune economică, 
socială și teritorială în Uniune, Fondul 
InvestEU trebuie să sprijine investițiile în 
active corporale și necorporale, inclusiv în 
patrimoniul cultural. Proiectele finanțate 
din Fondul InvestEU trebuie să respecte 
standardele sociale și de mediu ale Uniunii, 
inclusiv standardele privind drepturile 
lucrătorilor. Intervențiile din Fondul 
InvestEU trebuie să completeze sprijinul 
din partea Uniunii furnizat prin intermediul 
granturilor.

(7) În vederea promovării unei creșteri 
sustenabile și favorabile incluziunii, a 
investițiilor și a ocupării forței de muncă, 
contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, 
la o distribuție mai echitabilă a veniturilor 
și la o mai mare coeziune economică, 
socială și teritorială în Uniune, Fondul 
InvestEU trebuie să sprijine investițiile în 
active corporale și necorporale, inclusiv în 
patrimoniul cultural și egalitatea de gen. 
Potrivit unui studiu al EIGE din 2017, 
îmbunătățirile aduse egalității de gen ar 
genera până la 10,5 milioane de locuri de 
muncă suplimentare până în 2050 și rata 
ocupării forței de muncă în UE ar atinge 
aproape 80 %. Prin urmare, proiectele 
finanțate din Fondul InvestEU trebuie să 
respecte standardele sociale și de mediu ale 
Uniunii, inclusiv standardele privind 
drepturile lucrătorilor, și să consolideze 
egalitatea de gen. Intervențiile din Fondul 
InvestEU trebuie să completeze sprijinul 
din partea Uniunii furnizat prin intermediul 
granturilor.

Or. en

Amendamentul 75
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea promovării unei creșteri 
sustenabile și favorabile incluziunii, a 
investițiilor și a ocupării forței de muncă, 
contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, 
la o distribuție mai echitabilă a veniturilor 
și la o mai mare coeziune economică, 
socială și teritorială în Uniune, Fondul 
InvestEU trebuie să sprijine investițiile în 
active corporale și necorporale, inclusiv în 
patrimoniul cultural. Proiectele finanțate 
din Fondul InvestEU trebuie să respecte 
standardele sociale și de mediu ale Uniunii, 
inclusiv standardele privind drepturile 
lucrătorilor. Intervențiile din Fondul 
InvestEU trebuie să completeze sprijinul 
din partea Uniunii furnizat prin intermediul 
granturilor.

(7) În vederea promovării unei creșteri 
sustenabile și favorabile incluziunii, a 
investițiilor și a ocupării forței de muncă, 
contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, 
la o distribuție mai echitabilă a veniturilor 
și la o mai mare coeziune economică, 
socială și teritorială în Uniune, Fondul 
InvestEU trebuie să sprijine investițiile în 
active corporale și necorporale, inclusiv în 
patrimoniul cultural. Proiectele finanțate 
din Fondul InvestEU trebuie să respecte 
standardele sociale și de mediu ale Uniunii, 
inclusiv standardele privind drepturile 
lucrătorilor, printre care drepturile 
lucrătorilor sezonieri și ale celor detașați. 
Intervențiile din Fondul InvestEU trebuie 
să completeze sprijinul din partea Uniunii 
furnizat prin intermediul granturilor.

Or. en

Amendamentul 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În vederea promovării unei creșteri 
sustenabile și favorabile incluziunii, a 
investițiilor și a ocupării forței de muncă, 
contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, 
la o distribuție mai echitabilă a veniturilor 
și la o mai mare coeziune economică, 
socială și teritorială în Uniune, Fondul 
InvestEU trebuie să sprijine investițiile în 
active corporale și necorporale, inclusiv în 
patrimoniul cultural. Proiectele finanțate 
din Fondul InvestEU trebuie să respecte 
standardele sociale și de mediu ale Uniunii, 
inclusiv standardele privind drepturile 
lucrătorilor. Intervențiile din Fondul 
InvestEU trebuie să completeze sprijinul 
din partea Uniunii furnizat prin intermediul 

(7) În vederea promovării unei creșteri 
sustenabile și favorabile incluziunii, a 
investițiilor și a ocupării forței de muncă, 
contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, 
la o distribuție mai echitabilă a veniturilor 
și la o mai mare coeziune economică, 
socială și teritorială în Uniune, Fondul 
InvestEU trebuie să sprijine investițiile în 
active corporale și necorporale, inclusiv în 
patrimoniul cultural european. Proiectele 
finanțate din Fondul InvestEU trebuie să 
respecte standardele sociale și de mediu ale 
Uniunii, inclusiv standardele privind 
drepturile lucrătorilor. Intervențiile din 
Fondul InvestEU trebuie să completeze 
sprijinul din partea Uniunii furnizat prin 
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granturilor. intermediul granturilor.

Or. en

Amendamentul 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea a aprobat obiectivele 
prevăzute în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite (denumită în continuare 
„Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(denumite în continuare ODD), Acordul 
de la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice24 (denumit 
în continuare „Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice”), precum și 
Cadrul de la Sendai pentru reducerea 
riscurilor de dezastre în perioada 2015-
2030. Pentru a îndeplini obiectivele 
respective, precum și pe cele stabilite în 
politicile de mediu ale Uniunii, acțiunile 
vizând dezvoltarea durabilă trebuie 
accelerate semnificativ. Prin urmare, 
principiile dezvoltării durabile trebuie să 
ocupe un loc important în procesul de 
concepere a Fondului InvestEU.

eliminat

_________________
24 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Amendamentul 78
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 8



PE657.232v01-00 52/386 AM\1212517RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea a aprobat obiectivele 
prevăzute în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite (denumită în continuare 
„Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(denumite în continuare ODD), Acordul de 
la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice24 (denumit în 
continuare „Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice”), precum și Cadrul 
de la Sendai pentru reducerea riscurilor de 
dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a 
îndeplini obiectivele respective, precum și 
pe cele stabilite în politicile de mediu ale 
Uniunii, acțiunile vizând dezvoltarea 
durabilă trebuie accelerate semnificativ. 
Prin urmare, principiile dezvoltării durabile 
trebuie să ocupe un loc important în 
procesul de concepere a Fondului 
InvestEU.

(8) Uniunea a aprobat obiectivele 
prevăzute în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite (denumită în continuare 
„Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(denumite în continuare ODD), Acordul de 
la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice24 (denumit în 
continuare „Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice”), precum și Cadrul 
de la Sendai pentru reducerea riscurilor de 
dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a 
îndeplini obiectivele respective, precum și 
pe cele stabilite în politicile de mediu ale 
Uniunii, acțiunile vizând dezvoltarea 
durabilă trebuie accelerate semnificativ. 
Prin urmare, principiile dezvoltării 
durabile, ale sustenabilității mediului în 
concordanță cu Taxonomia UE și 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, precum și principiile 
neutralității climatice și ale costului 
absenței acțiunilor trebuie să ocupe un loc 
important în procesul de concepere a 
Fondului InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282, 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Amendamentul 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea a aprobat obiectivele 
prevăzute în Agenda 2030 pentru 

(8) Uniunea a aprobat obiectivele 
prevăzute în Agenda 2030 pentru 
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dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite (denumită în continuare 
„Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(denumite în continuare ODD), Acordul de 
la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice24 (denumit în 
continuare „Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice”), precum și Cadrul 
de la Sendai pentru reducerea riscurilor de 
dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a 
îndeplini obiectivele respective, precum și 
pe cele stabilite în politicile de mediu ale 
Uniunii, acțiunile vizând dezvoltarea 
durabilă trebuie accelerate semnificativ. 
Prin urmare, principiile dezvoltării durabile 
trebuie să ocupe un loc important în 
procesul de concepere a Fondului 
InvestEU.

dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite (denumită în continuare 
„Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(denumite în continuare ODD), Acordul de 
la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice24 (denumit în 
continuare „Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice”), precum și Cadrul 
de la Sendai pentru reducerea riscurilor de 
dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a 
îndeplini obiectivele respective, precum și 
pe cele stabilite în politicile de mediu ale 
Uniunii, precum Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 2030, 
acțiunile vizând dezvoltarea durabilă 
trebuie accelerate semnificativ, iar 
subvențiile care dăunează mediului 
trebuie eliminate treptat. Prin urmare, 
principiile dezvoltării durabile trebuie să 
ocupe un loc important în procesul de 
concepere a Fondului InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282, 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Amendamentul 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea a aprobat obiectivele 
prevăzute în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite (denumită în continuare 
„Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(denumite în continuare ODD), Acordul de 
la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice24 (denumit în 

(8) Uniunea a aprobat obiectivele 
prevăzute în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă a Organizației 
Națiunilor Unite (denumită în continuare 
„Agenda 2030”), obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
(denumite în continuare ODD), Acordul de 
la Paris adoptat în temeiul Convenției-
cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice24 (denumit în 
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continuare „Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice”), precum și Cadrul 
de la Sendai pentru reducerea riscurilor de 
dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a 
îndeplini obiectivele respective, precum și 
pe cele stabilite în politicile de mediu ale 
Uniunii, acțiunile vizând dezvoltarea 
durabilă trebuie accelerate semnificativ. 
Prin urmare, principiile dezvoltării durabile 
trebuie să ocupe un loc important în 
procesul de concepere a Fondului 
InvestEU.

continuare „Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice”), precum și Cadrul 
de la Sendai pentru reducerea riscurilor de 
dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a 
îndeplini obiectivele respective, precum și 
pe cele stabilite în politicile de climă și 
mediu ale Uniunii și în prioritățile 
Pactului verde european, acțiunile vizând 
dezvoltarea durabilă trebuie accelerate 
semnificativ. Prin urmare, principiile 
dezvoltării durabile și ale finanțării 
sustenabile trebuie să ocupe un loc 
important în procesul de concepere a 
Fondului InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282, 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282, 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Amendamentul 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la elaborarea unui sistem de 
finanțare sustenabil în Uniune care să 
sprijine redirecționarea capitalului privat 
către investiții sustenabile, în conformitate 
cu obiectivele prevăzute în Comunicarea 
Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan 
de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și 
în Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 
2020 referitoare la Planul de investiții al 
Pactului verde european.

(9) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la elaborarea unui sistem de 
finanțare sustenabil în Uniune care să 
sprijine redirecționarea capitalului privat 
către investiții sustenabile, în conformitate 
cu obiectivele prevăzute în Comunicarea 
Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan 
de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și 
în Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 
2020 referitoare la Planul de investiții al 
Pactului verde european. Operațiunile 
sprijinite de Programul InvestEU ar 
trebui, prin urmare, să respecte, după caz, 
criteriile stabilite în Regulamentul (UE) 
2020/852 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iunie 2020 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile, inclusiv principiul de 



AM\1212517RO.docx 55/386 PE657.232v01-00

RO

„a nu prejudicia în mod semnificativ”.

Or. en

Amendamentul 82
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la elaborarea unui sistem de 
finanțare sustenabil în Uniune care să 
sprijine redirecționarea capitalului privat 
către investiții sustenabile, în conformitate 
cu obiectivele prevăzute în Comunicarea 
Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan 
de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și 
în Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 
2020 referitoare la Planul de investiții al 
Pactului verde european.

(9) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la elaborarea unui sistem de 
finanțare sustenabil în Uniune care să 
sprijine redirecționarea capitalului privat 
către investiții sustenabile, în conformitate 
cu obiectivele prevăzute în Comunicarea 
Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan 
de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și 
în Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 
2020 referitoare la Planul de investiții al 
Pactului verde european. Sunt necesare 
măsuri speciale pentru a aborda acest 
aspect în țările UE care dispun de sisteme 
de finanțare deficitare.

Or. en

Amendamentul 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la elaborarea unui sistem de 
finanțare sustenabil în Uniune care să 
sprijine redirecționarea capitalului privat 
către investiții sustenabile, în conformitate 
cu obiectivele prevăzute în Comunicarea 
Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan 
de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și 

(9) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la elaborarea unui sistem de 
finanțare sustenabil în Uniune care să 
sprijine redirecționarea capitalului privat 
către investiții sustenabile, cu impact în 
economia reală și care susțin crearea de 
noi locuri de muncă, în conformitate cu 
obiectivele prevăzute în Comunicarea 
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în Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 
2020 referitoare la Planul de investiții al 
Pactului verde european.

Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan 
de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și 
în Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 
2020 referitoare la Planul de investiții al 
Pactului verde european.

Or. en

Amendamentul 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la elaborarea unui sistem de 
finanțare sustenabil în Uniune care să 
sprijine redirecționarea capitalului privat 
către investiții sustenabile, în conformitate 
cu obiectivele prevăzute în Comunicarea 
Comisiei din 8 martie 2018 intitulată „Plan 
de acțiune: finanțarea creșterii durabile” și 
în Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 
2020 referitoare la Planul de investiții al 
Pactului verde european.

(9) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la elaborarea unui sistem de 
finanțare sustenabil în Uniune care să 
sprijine și să permită redirecționarea 
capitalului privat către investiții și activități 
sustenabile din punct de vedere ecologic și 
social, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute în Comunicarea Comisiei din 8 
martie 2018 intitulată „Plan de acțiune: 
finanțarea creșterii durabile” și în 
Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 
2020 referitoare la Planul de investiții al 
Pactului verde european.

Or. en

Amendamentul 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 

(10) Având în vedere gravitatea 
impactului măsurilor naționale și 
regionale de limitare a mișcării 
persoanelor asupra economiilor statelor 
membre, punerea în aplicare a Acordului 
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InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui 
la atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

de la Paris privind schimbările climatice ar 
trebui să fie suspendată cel puțin până 
când economia s-a redresat pe deplin din 
criza provocată de pandemia de COVID-
19.

Or. en

Amendamentul 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice, inclusiv 
acțiunile și măsurile care atenuează 
impactul asupra forței de muncă și 
protejează lucrătorii afectați negativ de 
tranzițiile din sectorul productiv. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
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InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

Or. en

Amendamentul 87
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
programului InvestEU care vor contribui 
la atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice, sub rezerva priorității 
legate de redresarea economiilor 
europene și a întreprinderilor și sub 
rezerva creării de locuri de muncă. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și implementării 
Programului InvestEU și vor fi reevaluate 
în contextul evaluărilor și al proceselor de 
revizuire relevante.

Or. es

Justificare

Amendament aplicabil întregului text. Stabilirea priorităților în materie de investiții face 
posibil ca unele dintre propunerile care au o capacitate mai mare de a genera beneficii pe 
termen mediu și care sunt mai inovatoare să fie lăsate deoparte.

Amendamentul 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Pactul verde european, Acordul 
de la Paris privind schimbările climatice și 
ODD, Programul InvestEU va contribui la 
integrarea acțiunilor climatice și la 
îndeplinirea obiectivului general ca cel 
puțin 40 % din cheltuielile de la bugetul 
Uniunii să sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta cel puțin 50 % din pachetul 
financiar global al acestui program. 
Integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice este o procedură 
necesară pentru urmărirea cheltuielilor 
legate de climă. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul pregătirii și 
implementării Programului InvestEU și vor 
fi reevaluate în contextul evaluărilor și al 
proceselor de revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
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acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca cel puțin 50 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice și de mediu. 
Se preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta cel puțin 80 % din pachetul 
financiar global al acestui program. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și implementării 
Programului InvestEU și vor fi reevaluate 
în contextul evaluărilor și al proceselor de 
revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 90
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui 
la atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU vor fi în 
concordanță cu obiectivele climatice. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și implementării 
Programului InvestEU și vor fi reevaluate 
în contextul evaluărilor și al proceselor de 
revizuire relevante.

Or. en
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Amendamentul 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca cel puțin 30 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 40 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

Or. en

Amendamentul 92
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
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acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 30 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta cel puțin 40 % din pachetul 
financiar global al acestui program. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și implementării 
Programului InvestEU și vor fi reevaluate 
în contextul evaluărilor și al proceselor de 
revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 93
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 40 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 60 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

Or. en
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Amendamentul 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile25] pentru a stabili dacă o 
activitate economică este sau nu 
sustenabilă din punctul de vedere al 
mediului. Programul InvestEU trebuie să 
contribuie și la implementarea altor 
dimensiuni ale ODD.

eliminat

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Amendamentul 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
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corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD.

corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD. 
În special, abordarea riscurilor sociale 
astfel cum au fost identificate în Agenda 
2030 a ONU, elaborând, după consultarea 
partenerilor sociali europeni, un cadru de 
evaluare care monitorizează impactul 
asupra bunăstării economice, a calității 
locurilor de muncă și a combaterii 
vulnerabilității acestora și asupra 
eficienței negocierii colective.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)0353.

Or. en

Amendamentul 96
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD.

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului privind 
neutralitatea climatică până în 2030 și cel 
târziu până în 2050 va fi urmărită printr-
un sistem de urmărire a politicilor 
climatice și a sustenabilității al Uniunii 
care urmează să fie elaborat de Comisie pe 
baza indicatorilor de sustenabilitate 
armonizați și a contabilizării capitalului 
natural în cooperare cu mediul academic 
și comunitatea științifică și cu potențialii 
parteneri de implementare, utilizându-se în 
mod corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
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economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)0353.

Or. en

Amendamentul 97
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD.

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD. 
Se va acorda o atenție și un sprijin 
deosebit țărilor care se confruntă cu 
dificultăți în atingerea obiectivelor 
climatice.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)0353.

Or. en

Amendamentul 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD.

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie și 
aliniat cu metodologia armonizată de 
identificare a acțiunilor climatice utilizată 
de băncile multilaterale de dezvoltare1a, în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD.

_________________ _________________
1a 2019, Raport comun privind finanțarea 
combaterii schimbărilor climatice din 
perspectiva băncilor multilaterale de 
dezvoltare, august 2020, BERD, BEI, 
BAD, AIIB, Grupul BID, ISDB, Grupul 
Băncii Mondiale.

25 COM(2018)353. 25 COM(2018)0353.

Or. en

Amendamentul 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
integrarea aspectelor legate de 
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urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD.

schimbările climatice și, astfel, la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu, 
climatice și energetice pe termen scurt și 
lung ale Uniunii, precum și a obiectivului 
general al realizării neutralității climatice 
până în 2050 va fi urmărită printr-un 
sistem revizuit și robust de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/852 
(Regulamentul privind taxonomia) pentru 
a stabili dacă o activitate economică este 
sau nu sustenabilă din punctul de vedere al 
mediului. Programul InvestEU trebuie să 
contribuie și la implementarea altor 
dimensiuni ale ODD.

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Amendamentul 100
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivului climatic va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie în 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare, utilizându-se în mod 
corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile25] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punctul de vedere al mediului. Programul 



PE657.232v01-00 68/386 AM\1212517RO.docx

RO

InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD.

InvestEU trebuie să contribuie și la 
implementarea altor dimensiuni ale ODD, 
precum egalitatea de gen.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)0353.

Or. en

Amendamentul 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 
schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Principiile de mediu sunt bine 
încorporate în tratate și în majoritatea 
politicilor Uniunii. Prin urmare, 
integrarea obiectivelor de mediu trebuie să 
fie promovată în cadrul operațiunilor 
legate de Fondul InvestEU. Protecția 
mediului și prevenirea și gestionarea 
riscurilor asociate trebuie să fie integrate 
în pregătirea și implementarea 
investițiilor. De asemenea, Uniunea 
trebuie să își urmărească cheltuielile care 
țin de biodiversitate și de controlul 
poluării aerului pentru a-și îndeplini 
obligațiile de raportare în temeiul 
Convenției privind diversitatea biologică26 
și al Directivei (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului27. Prin urmare, investițiile 
alocate obiectivelor de sustenabilitate din 

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 
schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Cele mai poluante țări sunt țările 
terțe. Prin urmare, obiectivele de mediu ale 
UE trebuie să fie limitate și condiționate 
de progresele înregistrate de cele mai 
poluante țări.
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punctul de vedere al mediului trebuie să 
fie urmărite prin utilizarea unor 
metodologii comune, care să fie în 
concordanță cu cele elaborate în cadrul 
altor programe ale Uniunii care se aplică 
gestionării climei, biodiversității și 
poluării aerului, pentru a permite 
evaluarea impactului individual și 
combinat al investițiilor asupra 
componentelor-cheie ale capitalului 
natural, inclusiv asupra aerului, apei, 
solului și biodiversității.
_________________
26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3.
27 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).

Or. en

Amendamentul 102
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 
schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Principiile de mediu sunt bine 
încorporate în tratate și în majoritatea 
politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea 

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 
schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Principiile de mediu sunt bine 
încorporate în tratate și în majoritatea 
politicilor Uniunii. Prin urmare, ar trebui 
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obiectivelor de mediu trebuie să fie 
promovată în cadrul operațiunilor legate 
de Fondul InvestEU. Protecția mediului și 
prevenirea și gestionarea riscurilor asociate 
trebuie să fie integrate în pregătirea și 
implementarea investițiilor. De asemenea, 
Uniunea trebuie să își urmărească 
cheltuielile care țin de biodiversitate și de 
controlul poluării aerului pentru a-și 
îndeplini obligațiile de raportare în temeiul 
Convenției privind diversitatea biologică26 
și al Directivei (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului27. 
Prin urmare, investițiile alocate 
obiectivelor de sustenabilitate din punctul 
de vedere al mediului trebuie să fie 
urmărite prin utilizarea unor metodologii 
comune, care să fie în concordanță cu 
cele elaborate în cadrul altor programe ale 
Uniunii care se aplică gestionării climei, 
biodiversității și poluării aerului, pentru a 
permite evaluarea impactului individual și 
combinat al investițiilor asupra 
componentelor-cheie ale capitalului 
natural, inclusiv asupra aerului, apei, 
solului și biodiversității.

să se adere la integrarea obiectivelor de 
mediu, la criteriile Taxonomiei UE și la 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” în toate operațiunile legate 
de Fondul InvestEU. Protecția mediului și 
prevenirea și gestionarea riscurilor asociate 
trebuie să fie integrate în pregătirea și 
implementarea investițiilor. Uniunea 
trebuie să își urmărească impactul legat de 
biodiversitate și de controlul poluării 
aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de 
raportare în temeiul Convenției privind 
diversitatea biologică26 și al Directivei 
(UE) 2016/2284 a Parlamentului European 
și a Consiliului27. Prin urmare, investițiile 
alocate obiectivelor de sustenabilitate din 
punctul de vedere al mediului trebuie să fie 
urmărite prin utilizarea unor metodologii 
comune, a contabilizării capitalului 
natural, a analizei ciclului de viață și a 
indicatorilor de sustenabilitate 
armonizați, precum și a metodologiilor 
elaborate în cadrul altor programe ale 
Uniunii care se aplică gestionării climei, 
biodiversității și poluării aerului, pentru a 
permite evaluarea impactului individual și 
combinat al investițiilor asupra 
componentelor-cheie ale capitalului 
natural, inclusiv asupra aerului, apei, 
solului și biodiversității.

_________________ _________________
26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3.
27 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).

27 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).

Or. en

Amendamentul 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 
schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Principiile de mediu sunt bine 
încorporate în tratate și în majoritatea 
politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea 
obiectivelor de mediu trebuie să fie 
promovată în cadrul operațiunilor legate de 
Fondul InvestEU. Protecția mediului și 
prevenirea și gestionarea riscurilor asociate 
trebuie să fie integrate în pregătirea și 
implementarea investițiilor. De asemenea, 
Uniunea trebuie să își urmărească 
cheltuielile care țin de biodiversitate și de 
controlul poluării aerului pentru a-și 
îndeplini obligațiile de raportare în temeiul 
Convenției privind diversitatea biologică26 
și al Directivei (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului27. 
Prin urmare, investițiile alocate 
obiectivelor de sustenabilitate din punctul 
de vedere al mediului trebuie să fie 
urmărite prin utilizarea unor metodologii 
comune, care să fie în concordanță cu cele 
elaborate în cadrul altor programe ale 
Uniunii care se aplică gestionării climei, 
biodiversității și poluării aerului, pentru a 
permite evaluarea impactului individual și 
combinat al investițiilor asupra 
componentelor-cheie ale capitalului 
natural, inclusiv asupra aerului, apei, 
solului și biodiversității.

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 
schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Principiile de mediu sunt bine 
încorporate în tratate și în majoritatea 
politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea 
obiectivelor de mediu trebuie să fie 
promovată în cadrul operațiunilor legate de 
Fondul InvestEU. Protecția mediului și 
prevenirea și gestionarea riscurilor asociate 
trebuie să fie integrate în pregătirea și 
implementarea investițiilor. De asemenea, 
Uniunea trebuie să își urmărească 
cheltuielile care țin de biodiversitate și de 
controlul poluării aerului pentru a-și 
îndeplini obligațiile de raportare în temeiul 
Convenției privind diversitatea biologică26 
și al Directivei (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului27. 
InvestEU trebuie să contribuie integral la 
obiectivul stabilit în Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 2030 de 
mobilizare a unei sume de cel puțin 20 de 
miliarde EUR pe an pentru investiții 
legate de natură, precum și să urmărească 
investițiile respective prin utilizarea unor 
metodologii comune, care să fie în 
concordanță cu cele elaborate în cadrul 
altor programe ale Uniunii care se aplică 
gestionării climei, biodiversității și poluării 
aerului, pentru a permite evaluarea 
impactului individual și combinat al 
investițiilor asupra componentelor-cheie 
ale capitalului natural, inclusiv asupra 
aerului, apei, solului și biodiversității.
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_________________ _________________
26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3.
27 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).

27 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).

Or. en

Amendamentul 104
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 
schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Principiile de mediu sunt bine 
încorporate în tratate și în majoritatea 
politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea 
obiectivelor de mediu trebuie să fie 
promovată în cadrul operațiunilor legate de 
Fondul InvestEU. Protecția mediului și 
prevenirea și gestionarea riscurilor asociate 
trebuie să fie integrate în pregătirea și 
implementarea investițiilor. De asemenea, 
Uniunea trebuie să își urmărească 
cheltuielile care țin de biodiversitate și de 
controlul poluării aerului pentru a-și 
îndeplini obligațiile de raportare în temeiul 
Convenției privind diversitatea biologică26 
și al Directivei (UE) 2016/2284 a 

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității, despădurirea și eșecurile în 
atenuarea schimbărilor climatice și în 
adaptarea la acestea. Principiile de mediu 
sunt bine încorporate în tratate și în 
majoritatea politicilor Uniunii. Prin 
urmare, integrarea obiectivelor de mediu 
trebuie să fie promovată în cadrul 
operațiunilor legate de Fondul InvestEU. 
Protecția mediului și prevenirea și 
gestionarea riscurilor asociate, precum și a 
infracțiunilor împotriva mediului, cum ar 
fi tăierile ilegale de arbori, trebuie să fie 
integrate în pregătirea și implementarea 
investițiilor. De asemenea, Uniunea trebuie 
să își urmărească cheltuielile care țin de 
biodiversitate și de controlul poluării 
aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de 
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Parlamentului European și a Consiliului27. 
Prin urmare, investițiile alocate 
obiectivelor de sustenabilitate din punctul 
de vedere al mediului trebuie să fie 
urmărite prin utilizarea unor metodologii 
comune, care să fie în concordanță cu cele 
elaborate în cadrul altor programe ale 
Uniunii care se aplică gestionării climei, 
biodiversității și poluării aerului, pentru a 
permite evaluarea impactului individual și 
combinat al investițiilor asupra 
componentelor-cheie ale capitalului 
natural, inclusiv asupra aerului, apei, 
solului și biodiversității.

raportare în temeiul Convenției privind 
diversitatea biologică26 și al Directivei 
(UE) 2016/2284 a Parlamentului European 
și a Consiliului27. Prin urmare, investițiile 
alocate obiectivelor de sustenabilitate din 
punctul de vedere al mediului trebuie să fie 
urmărite prin utilizarea unor metodologii 
comune, care să fie în concordanță cu cele 
elaborate în cadrul altor programe ale 
Uniunii care se aplică gestionării climei, 
biodiversității și poluării aerului, pentru a 
permite evaluarea impactului individual și 
combinat al investițiilor asupra 
componentelor-cheie ale capitalului 
natural, inclusiv asupra aerului, apei, 
solului și biodiversității.

_________________ _________________
26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3.
27 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).

27 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).

Or. en

Amendamentul 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 

(12) În conformitate cu Raportul din 
2018 privind riscurile la nivel mondial, 
elaborat de Forumul Economic Mondial, 
jumătate din cele mai grave zece riscuri 
care amenință economia mondială sunt 
legate de mediu. Aceste riscuri includ 
poluarea aerului, a solului, a apelor 
continentale și a oceanelor, fenomene 
meteorologice extreme, pierderea 
biodiversității și eșecurile în atenuarea 
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schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Principiile de mediu sunt bine 
încorporate în tratate și în majoritatea 
politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea 
obiectivelor de mediu trebuie să fie 
promovată în cadrul operațiunilor legate de 
Fondul InvestEU. Protecția mediului și 
prevenirea și gestionarea riscurilor asociate 
trebuie să fie integrate în pregătirea și 
implementarea investițiilor. De asemenea, 
Uniunea trebuie să își urmărească 
cheltuielile care țin de biodiversitate și de 
controlul poluării aerului pentru a-și 
îndeplini obligațiile de raportare în temeiul 
Convenției privind diversitatea biologică26 
și al Directivei (UE) 2016/2284 a 
Parlamentului European și a Consiliului27. 
Prin urmare, investițiile alocate 
obiectivelor de sustenabilitate din punctul 
de vedere al mediului trebuie să fie 
urmărite prin utilizarea unor metodologii 
comune, care să fie în concordanță cu cele 
elaborate în cadrul altor programe ale 
Uniunii care se aplică gestionării climei, 
biodiversității și poluării aerului, pentru a 
permite evaluarea impactului individual și 
combinat al investițiilor asupra 
componentelor-cheie ale capitalului 
natural, inclusiv asupra aerului, apei, 
solului și biodiversității.

schimbărilor climatice și în adaptarea la 
acestea. Principiile de mediu sunt bine 
încorporate în tratate și în majoritatea 
politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea 
obiectivelor de mediu trebuie să fie 
promovată în cadrul operațiunilor legate de 
Fondul InvestEU. Protecția mediului și 
prevenirea și gestionarea riscurilor asociate 
trebuie să fie integrate în pregătirea, 
evaluarea și implementarea investițiilor. 
De asemenea, Uniunea trebuie să își 
urmărească cheltuielile care țin de 
biodiversitate și de controlul poluării 
aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de 
raportare în temeiul Convenției privind 
diversitatea biologică26 și al Directivei 
(UE) 2016/2284 a Parlamentului European 
și a Consiliului27. Prin urmare, investițiile 
alocate obiectivelor de sustenabilitate din 
punctul de vedere al mediului trebuie să fie 
urmărite prin utilizarea unor metodologii 
comune, care să fie în concordanță cu cele 
elaborate în cadrul altor programe ale 
Uniunii care se aplică gestionării climei, 
biodiversității și poluării aerului, pentru a 
permite evaluarea impactului individual și 
combinat al investițiilor asupra 
componentelor-cheie ale capitalului 
natural, inclusiv asupra aerului, apei, 
solului și biodiversității.

_________________ _________________
26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309, 13.12.1993, p. 3.
27 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).

27 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).

Or. en

Amendamentul 106
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie să 
fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice trebuie să 
nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin 
în temeiul prezentului regulament.

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social, 
inclusiv asupra egalității de gen, a 
segregării pieței forței de muncă, a 
egalității de șanse și de tratament la locul 
de muncă. Proiectele de investiții care au 
un astfel de impact trebuie să facă obiectul 
unei evaluări a sustenabilității în 
conformitate cu orientările care trebuie să 
fie elaborate de Comisie în strânsă 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare în cadrul Programului 
InvestEU. Orientările respective trebuie să 
utilizeze criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie să 
fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice și a altor 
obiective de mediu și care nu respectă 
criteriile stabilite în Taxonomia UE și 
principiul de „nu a prejudicia în mod 
semnificativ”, în special activitățile legate 
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de producția, prelucrarea, distribuția, 
depozitarea, transportul sau arderea 
combustibililor fosili, trebuie să nu fie 
eligibile pentru acordarea de sprijin în 
temeiul prezentului regulament. Deși 
schimbările climatice și degradarea 
mediului afectează în mod disproporționat 
femeile, acestea sunt insuficient 
reprezentate în cadrul procesului 
decizional privind politicile de atenuare a 
schimbărilor climatice. Trebuie să ne 
asigurăm că femeile și alte grupuri 
vulnerabile sunt incluse la toate nivelurile 
procesului decizional pe plan național și 
european.

Or. en

Amendamentul 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic sau social. Proiectele de 
investiții care au un astfel de impact trebuie 
să facă obiectul unei evaluări a 
sustenabilității în conformitate cu 
orientările care trebuie să fie elaborate de 
Comisie în strânsă cooperare cu potențialii 
parteneri de implementare în cadrul 
Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
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În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie 
să fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice trebuie să 
nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin 
în temeiul prezentului regulament.

În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie efectuată o 
evaluare a sustenabilității, acesta trebuie să 
furnizeze o justificare Comitetului pentru 
investiții înființat pentru Fondul InvestEU.

Or. en

Amendamentul 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU, astfel încât 
să se prevină orice daune semnificative la 
nivelul mediului. Orientările respective 
trebuie să utilizeze în mod corespunzător 
criteriile stabilite în [Regulamentul privind 
instituirea unui cadru de facilitare a 
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este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie să 
fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice trebuie să 
nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin 
în temeiul prezentului regulament.

investițiilor durabile] pentru a stabili dacă 
o activitate economică este sau nu 
sustenabilă din punct de vedere al 
mediului, dacă respectă principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ” și 
garanțiile minime prevăzute în 
regulamentul respectiv și dacă este în 
concordanță cu orientările elaborate pentru 
alte programe ale Uniunii. În conformitate 
cu principiul proporționalității, aceste 
orientări trebuie să includă dispoziții 
adecvate pentru a se evita sarcinile 
administrative inutile, iar proiectele sub o 
anumită dimensiune care urmează a fi 
definită în orientări trebuie să fie exceptate 
de la evaluarea sustenabilității. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie efectuată o 
evaluare a sustenabilității, acesta trebuie să 
furnizeze o justificare Comitetului pentru 
investiții înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice și de 
mediu trebuie să nu fie eligibile pentru 
acordarea de sprijin în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, 
în special în domeniul infrastructurii, 
trebuie să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au 
un impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 

(13) Toate proiectele de investiții care 
primesc sprijin din partea Uniunii în 
temeiul prezentului regulament, printre 
altele, în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili impactul 
lor ecologic, climatic sau social. Proiectele 
de investiții trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
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de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile] pentru a stabili dacă o activitate 
economică este sau nu sustenabilă din 
punct de vedere al mediului și în 
concordanță cu orientările elaborate pentru 
alte programe ale Uniunii. În conformitate 
cu principiul proporționalității, aceste 
orientări trebuie să includă dispoziții 
adecvate pentru a se evita sarcinile 
administrative inutile, iar proiectele sub o 
anumită dimensiune care urmează a fi 
definită în orientări trebuie să fie exceptate 
de la evaluarea sustenabilității. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie efectuată o 
evaluare a sustenabilității, acesta trebuie să 
furnizeze o justificare Comitetului pentru 
investiții înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice trebuie să 
nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin 
în temeiul prezentului regulament.

de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
Regulamentul privind taxonomia pentru a 
stabili dacă o activitate economică este sau 
nu sustenabilă din punct de vedere al 
mediului și respectă garanțiile sociale 
minime și dacă este în concordanță cu 
orientările elaborate pentru alte programe 
ale Uniunii. În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie să 
fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității pentru că un proiect nu are 
un impact social sau asupra mediului, 
acesta trebuie să furnizeze o justificare 
Comitetului pentru investiții înființat 
pentru Fondul InvestEU. Operațiunile și 
activitățile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice și de 
mediu ale Uniunii și care nu se califică 
drept sustenabile în temeiul 
Regulamentului privind taxonomia 
trebuie să nu fie eligibile pentru acordarea 
de sprijin în temeiul prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
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special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie să 
fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice trebuie să 
nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin 
în temeiul prezentului regulament.

special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
și, în ceea ce privește impactul social, în 
Pilonul european al drepturilor sociale, 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și social și în concordanță cu 
orientările elaborate pentru alte programe 
ale Uniunii. În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie să 
fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice trebuie să 
nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin 
în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 111
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții adecvate pentru a se 
evita sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie 
să fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice trebuie să 
nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin 
în temeiul prezentului regulament.

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze criteriile 
stabilite în [Regulamentul privind 
instituirea unui cadru de facilitare a 
investițiilor durabile] pentru a stabili dacă 
o activitate economică este sau nu 
sustenabilă din punct de vedere al mediului 
și în concordanță cu orientările elaborate 
pentru alte programe ale Uniunii. În cazul 
în care partenerul de implementare ajunge 
la concluzia că nu trebuie efectuată o 
evaluare a sustenabilității, acesta trebuie să 
furnizeze o justificare Comitetului pentru 
investiții înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice și a altor 
obiective de mediu și care nu respectă 
criteriile stabilite în Taxonomia UE și 
principiul de „nu a prejudicia în mod 
semnificativ”, în special activitățile legate 
de producția, prelucrarea, distribuția, 
depozitarea, transportul sau arderea 
combustibililor fosili, trebuie să nu fie 
eligibile pentru acordarea de sprijin în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența, respectând totodată 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” și garanțiile minime 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
2020/852 privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investițiile durabile. De 
asemenea, creează riscul de consolidare a 
dezechilibrelor și afectează dezvoltarea 
regiunilor pe termen lung. Investițiile 
considerabile în infrastructura Uniunii, în 
special cele legate de interconectare și 
eficiență energetică și de crearea unui 
spațiu european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030, precum și a țintelor și 
obiectivelor prevăzute în Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 2030. În 
consecință, sprijinul din Fondul InvestEU 
trebuie să vizeze investițiile în transporturi, 
în energie, inclusiv în eficiența energetică 
și în energia din surse regenerabile și din 
alte surse sigure, sustenabile și fără emisii 
de gaze cu efect de seră, în infrastructura 
de mediu și în infrastructura legată de 
acțiunile climatice, în infrastructura 
maritimă și în infrastructura digitală. 
Programul InvestEU trebuie să acorde 
prioritate domeniilor în care nu există 
investiții suficiente și care necesită cele 
mai multe investiții suplimentare pentru a 
atinge țintele UE privind sustenabilitatea, 
cum ar fi eficiența energetică, precum și 
în vederea îndeplinirii obiectivelor 
climatice și de mediu ale Uniunii. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
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inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat și rezilient la 
schimbările climatice, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

Or. en

Amendamentul 113
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența, precum și de a rezista la 
șocurile care afectează țările UE ca 
urmare a dezastrelor naturale. Lipsa unei 
infrastructuri de transport din anumite 
zone a devenit un factor deosebit de 
dăunător în ceea ce privește acordarea 
urgentă de ajutor și materiale în contextul 
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european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

COVID-19. De asemenea, creează riscul de 
consolidare a dezechilibrelor și 
inegalităților și afectează dezvoltarea 
regiunilor pe termen lung. Investițiile 
considerabile în infrastructura Uniunii, în 
special cele legate de interconectare și 
eficiență energetică și de crearea unui 
spațiu european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.
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Amendamentul 114
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
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programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională. 
Comisia ar trebui să prezinte un raport 
comparativ privind diferitele legislații 
naționale care conțin obstacole inutile și 
elemente de birocrație, precum și să 
propună recomandări de reformă care ar 
putea ajuta statele membre să își 
îmbunătățească rata de investiții în 
infrastructură.

Or. en

Amendamentul 115
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, neutralitatea climatică, 
competitivitatea și convergența. De 
asemenea, creează riscul de consolidare a 
dezechilibrelor și afectează dezvoltarea 
regiunilor pe termen lung. Investițiile 
considerabile în infrastructura Uniunii, în 
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legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

special cele legate de interconectare și 
eficiență energetică și de crearea unui 
spațiu european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și fără emisii, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa mediului, siguranței și securității, 
proiectele de investiții care beneficiază de 
sprijin din partea Uniunii nu trebuie să fie 
direcționate către activități care afectează 
în mod semnificativ mediul și obiectivele 
de mediu prevăzute în Taxonomia UE, 
trebuie să includă măsuri care vizează 
reziliența infrastructurii și reziliența la 
schimbările climatice, inclusiv întreținerea 
și siguranța infrastructurii, și trebuie să țină 
seama de principiile protejării cetățenilor în 
spațiile publice și de principiul precauției 
în materie de mediu. Aceste măsuri trebuie 
să fie complementare eforturilor depuse de 
alte fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.
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Amendamentul 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și convergența 
în sens ascendent a condițiilor de viață 
din Europa. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor și a unei 
piețe a forței de muncă mai echitabile și 
favorabile incluziunii, sunt esențiale 
pentru îndeplinirea obiectivelor de 
sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală, precum și în cetățeni și locuri de 
muncă de înaltă calitate și în piețe ale 
forței de muncă mai echitabile și 
favorabile incluziunii. Programul 
InvestEU trebuie să acorde prioritate 
domeniilor în care nu există investiții 
suficiente și în care sunt necesare investiții 
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programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

suplimentare. Pentru a maximiza impactul 
și valoarea adăugată a sprijinului financiar 
din partea Uniunii, este adecvat să se 
promoveze un proces de investiții 
raționalizat, care să ofere vizibilitate 
rezervei de proiecte și să dezvolte la 
maximum sinergiile dintre programele 
relevante ale Uniunii în domenii precum 
transporturile, energia și digitalizarea. 
Având în vedere amenințările la adresa 
siguranței și securității, proiectele de 
investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

Or. en

Amendamentul 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
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energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind Acordul de 
la Paris, ODD și a obiectivelor climatice și 
energetice stabilite pentru 2030 și cuprinse 
în Pactul verde european. În consecință, 
sprijinul din Fondul InvestEU trebuie să 
vizeze investițiile în transporturi, în 
energie, inclusiv în eficiența energetică și 
în energia din surse regenerabile și din alte 
surse sigure, sustenabile și cu emisii 
scăzute, stabilind totodată obiectivul 
combaterii sărăciei energetice, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia 
curată și digitalizarea. Având în vedere 
amenințările la adresa siguranței și 
securității, proiectele de investiții care 
beneficiază de sprijin din partea Uniunii 
trebuie să includă măsuri care vizează 
reziliența infrastructurii, inclusiv 
întreținerea și siguranța infrastructurii, și 
trebuie să țină seama de principiile 
protejării cetățenilor în spațiile publice. 
Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

Or. en
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Amendamentul 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, determinate de 
normele UE în materie de politică fiscală, 
care limitează cheltuielile cu investițiile 
finanțate prin îndatorare, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
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digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

Or. en

Amendamentul 119
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea participanților pe piața internă 
de a stimula creșterea sustenabilă și au 
evidențiat nevoia axării pe 
competitivitatea și convergența Uniunii. 
De asemenea, creează riscul de consolidare 
a dezechilibrelor și afectează dezvoltarea 
regiunilor pe termen lung. Investițiile 
considerabile în infrastructura Uniunii, în 
special cele legate de interconectare și 
eficiență energetică și de crearea unui 
spațiu european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
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pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente nici la nivel 
național, nici la nivelul Uniunii. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

Or. en

Amendamentul 120
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 

(14) Ratele scăzute de investiții în active 
corporale și necorporale și în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor în 
interiorul statelor membre și între acestea 
și afectează dezvoltarea regiunilor pe 
termen lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
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publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

Or. en

Amendamentul 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice 
stabilite pentru 2030. În consecință, 
sprijinul din Fondul InvestEU trebuie să 
vizeze investițiile în transporturi, în 
energie, inclusiv în eficiența energetică și 
în energia din surse regenerabile și din alte 
surse sigure, sustenabile și cu emisii 
scăzute, în infrastructura de mediu și în 
infrastructura legată de acțiunile climatice, 
în infrastructura maritimă și în 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din unele state membre în 
timpul crizei financiare, precum și în 
timpul crizei determinate de COVID-19, au 
subminat capacitatea unor state membre 
de a stimula creșterea sustenabilă, 
competitivitatea și convergența. De 
asemenea, creează riscul de consolidare a 
dezechilibrelor și afectează dezvoltarea 
regiunilor pe termen lung. Investițiile 
considerabile în infrastructură, în special 
cele legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii. În 
consecință, sprijinul din Fondul InvestEU 
trebuie să vizeze investițiile în transporturi, 
în energie, inclusiv în eficiența energetică 
și în energia din surse regenerabile și din 
alte surse sigure, sustenabile și cu emisii 
scăzute, în infrastructura de mediu și în 
infrastructura legată de acțiunile climatice, 
în infrastructura maritimă și în 
infrastructura digitală. Programul InvestEU 
trebuie să acorde prioritate domeniilor în 
care nu există investiții suficiente, dar care 
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infrastructura digitală. Programul InvestEU 
trebuie să acorde prioritate domeniilor în 
care nu există investiții suficiente și în care 
sunt necesare investiții suplimentare. 
Pentru a maximiza impactul și valoarea 
adăugată a sprijinului financiar din partea 
Uniunii, este adecvat să se promoveze un 
proces de investiții raționalizat, care să 
ofere vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

au un randament estimat al investițiilor 
ridicat. Pentru a maximiza impactul și 
valoarea adăugată a sprijinului financiar 
din partea Uniunii, este adecvat să se 
promoveze un proces de investiții 
raționalizat, care să ofere vizibilitate 
rezervei de proiecte și să dezvolte la 
maximum sinergiile dintre programele 
relevante ale Uniunii în domenii precum 
transporturile, energia și digitalizarea. 
Având în vedere amenințările la adresa 
siguranței și securității, proiectele de 
investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

Or. en

Amendamentul 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, competitivitatea și 
convergența. De asemenea, creează riscul 
de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 

(14) (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare și eficiență 
energetică și de crearea unui spațiu 
european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

Or. en
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Amendamentul 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) După caz, Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la obiectivele 
Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului 
European și a Consiliului28 și ale 
Regulamentului privind guvernanța29, dar 
și să promoveze eficiența energetică în 
deciziile privind investițiile.

(15) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la obiectivele Directivei (UE) 
2018/2001 a Parlamentului European și a 
Consiliului28 și ale Regulamentului privind 
guvernanța29, dar și să promoveze eficiența 
energetică și să abordeze sărăcia 
energetică în deciziile privind investițiile.

_________________ _________________
28 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

28 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

29 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

29 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 124
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) După caz, Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la obiectivele 
Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului 
European și a Consiliului28 și ale 
Regulamentului privind guvernanța29, dar 
și să promoveze eficiența energetică în 
deciziile privind investițiile.

(15) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la obiectivele Directivei (UE) 
2018/2001 a Parlamentului European și a 
Consiliului28 și ale Regulamentului privind 
guvernanța29, dar și să promoveze eficiența 
energetică în deciziile privind investițiile.

_________________ _________________
28 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

28 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

29 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

29 Regulamentul (UE) 2018/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind guvernanța 
uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE și 2013/30/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului, 
a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 
2015/652 ale Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 125
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Multimodalitatea veritabilă 
reprezintă o oportunitate de a crea o rețea 
de transport eficientă și ecologică, care să 
folosească potențialul maxim al tuturor 

(16) Multimodalitatea veritabilă 
reprezintă o oportunitate de a crea o rețea 
de transport eficientă și ecologică, care să 
folosească potențialul maxim al tuturor 
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mijloacelor de transport și să genereze 
sinergii între acestea. Programul InvestEU 
trebuie să sprijine investițiile în nodurile de 
transport multimodal, care, în pofida 
potențialului lor economic semnificativ și a 
interesului economic pe care îl generează, 
prezintă un risc semnificativ pentru 
investitorii privați. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie și la dezvoltarea și 
implementarea sistemelor de transport 
inteligente (STI). Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la intensificarea 
eforturilor de elaborare și aplicare a 
tehnologiilor care vizează îmbunătățirea 
siguranței vehiculelor și a infrastructurii 
rutiere.

mijloacelor de transport și să genereze 
sinergii între acestea. Programul InvestEU 
trebuie să sprijine investițiile în nodurile de 
transport multimodal, în special în 
regiunile mai puțin dezvoltate care sunt 
slab conectate la TEN-T, care, în pofida 
potențialului lor economic semnificativ și a 
interesului economic pe care îl generează, 
prezintă un risc semnificativ pentru 
investitorii privați. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie și la dezvoltarea și 
implementarea sistemelor de transport 
inteligente (STI). Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la intensificarea 
eforturilor de elaborare și aplicare a 
tehnologiilor care vizează îmbunătățirea 
siguranței vehiculelor și a infrastructurii 
rutiere.

Or. en

Amendamentul 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Multimodalitatea veritabilă 
reprezintă o oportunitate de a crea o rețea 
de transport eficientă și ecologică, care să 
folosească potențialul maxim al tuturor 
mijloacelor de transport și să genereze 
sinergii între acestea. Programul InvestEU 
trebuie să sprijine investițiile în nodurile de 
transport multimodal, care, în pofida 
potențialului lor economic semnificativ și a 
interesului economic pe care îl generează, 
prezintă un risc semnificativ pentru 
investitorii privați. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie și la dezvoltarea și 
implementarea sistemelor de transport 
inteligente (STI). Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la intensificarea 
eforturilor de elaborare și aplicare a 
tehnologiilor care vizează îmbunătățirea 

(16) Multimodalitatea veritabilă 
reprezintă o oportunitate de a crea o rețea 
de transport eficientă și ecologică, care să 
folosească potențialul maxim al tuturor 
mijloacelor de transport și să genereze 
sinergii între acestea. Programul InvestEU 
trebuie să sprijine investițiile în nodurile de 
transport multimodal, care, în pofida 
potențialului lor economic semnificativ și a 
interesului economic pe care îl generează, 
prezintă un risc semnificativ pentru 
investitorii privați. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie și la dezvoltarea și 
implementarea sistemelor de transport 
inteligente (STI). Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la intensificarea 
eforturilor de elaborare și aplicare a 
tehnologiilor care vizează îmbunătățirea 
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siguranței vehiculelor și a infrastructurii 
rutiere.

siguranței vehiculelor și a infrastructurii 
rutiere și ameliorarea ocupării forței de 
muncă și a condițiilor de muncă din acest 
sector.

Or. en

Amendamentul 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Multimodalitatea veritabilă 
reprezintă o oportunitate de a crea o rețea 
de transport eficientă și ecologică, care să 
folosească potențialul maxim al tuturor 
mijloacelor de transport și să genereze 
sinergii între acestea. Programul InvestEU 
trebuie să sprijine investițiile în nodurile de 
transport multimodal, care, în pofida 
potențialului lor economic semnificativ și a 
interesului economic pe care îl generează, 
prezintă un risc semnificativ pentru 
investitorii privați. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie și la dezvoltarea și 
implementarea sistemelor de transport 
inteligente (STI). Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la intensificarea 
eforturilor de elaborare și aplicare a 
tehnologiilor care vizează îmbunătățirea 
siguranței vehiculelor și a infrastructurii 
rutiere.

(16) Multimodalitatea veritabilă 
reprezintă o oportunitate de a crea o rețea 
de transport eficientă și ecologică, care să 
folosească potențialul maxim al tuturor 
mijloacelor de transport și să genereze 
sinergii între acestea. Programul InvestEU 
trebuie să sprijine investițiile în nodurile de 
transport multimodal, care, în pofida 
potențialului lor economic semnificativ și a 
interesului economic pe care îl generează, 
prezintă un risc semnificativ pentru 
investitorii privați. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie și la dezvoltarea și 
implementarea sistemelor de transport 
inteligente (STI). Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la intensificarea 
eforturilor de elaborare și aplicare a 
tehnologiilor care vizează îmbunătățirea 
siguranței vehiculelor și a infrastructurii 
rutiere, precum și a ocupării forței de 
muncă și a condițiilor de muncă din 
sector.

Or. en

Amendamentul 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la politicile Uniunii privind 
mările și oceanele, prin dezvoltarea de 
proiecte și întreprinderi în domeniul 
economiei albastre, și la principiile de 
finanțare a economiei albastre sustenabile. 
Acest lucru ar putea include intervenții în 
domeniul antreprenoriatului și industriei 
maritime, al unei industrii maritime 
inovatoare și competitive, precum și al 
energiei marine din surse regenerabile și al 
economiei circulare.

(17) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la politicile Uniunii privind 
mările și oceanele, prin dezvoltarea de 
proiecte și întreprinderi în domeniul 
economiei albastre, și la principiile de 
finanțare a economiei albastre sustenabile. 
Acest lucru ar putea include intervenții în 
domeniul antreprenoriatului și industriei 
maritime, al unei industrii maritime 
inovatoare și competitive, precum și al 
energiei marine din surse regenerabile și al 
economiei circulare, dar și măsuri de 
îmbunătățire a ocupării forței de muncă și 
a condițiilor de muncă din sector.

Or. en

Amendamentul 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la politicile Uniunii privind 
mările și oceanele, prin dezvoltarea de 
proiecte și întreprinderi în domeniul 
economiei albastre, și la principiile de 
finanțare a economiei albastre sustenabile. 
Acest lucru ar putea include intervenții în 
domeniul antreprenoriatului și industriei 
maritime, al unei industrii maritime 
inovatoare și competitive, precum și al 
energiei marine din surse regenerabile și al 
economiei circulare.

(17) Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la politicile Uniunii privind 
mările și oceanele, prin dezvoltarea de 
proiecte și întreprinderi în domeniul 
economiei albastre, și la principiile de 
finanțare a economiei albastre sustenabile. 
Acest lucru ar putea include intervenții în 
domeniul antreprenoriatului și industriei 
maritime, al unei industrii maritime 
inovatoare și competitive, precum și al 
energiei marine din surse regenerabile și al 
economiei circulare și ar putea îmbunătăți 
ocuparea forței de muncă și condițiile de 
muncă din acest sector.

Or. en
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Amendamentul 130
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) InvestEU ar trebui să contribuie la 
Strategia Uniunii Europene pentru 
regiunea Dunării, oportunitățile de 
investiții ar putea îmbunătăți conexiunile 
din domeniul transportului și al energiei, 
mediul, dezvoltarea socioeconomică, 
precum și securitatea în regiune.

Or. en

Amendamentul 131
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. 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 
trebuie să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. 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 
trebuie să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 



PE657.232v01-00 104/386 AM\1212517RO.docx

RO

astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific. Un echilibru de 
gen mai bun în ceea ce privește finanțarea 
întreprinderilor nou-înființate și a celor 
inovatoare va contribui la utilizarea 
talentelor și a ideilor mai bune. Mai puțin 
de 1 % dintre fondurile cu capital de risc 
sunt gestionate de femei, iar procentul 
antreprenoarelor de întreprinderi nou-
înființate este semnificativ inferior mediei 
la nivelul tuturor tipurilor de 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. Nivelul insuficient al investițiilor în 
cercetare și inovare rezultat are un efect 
negativ asupra competitivității industriale 
și economice a Uniunii și asupra calității 

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. Întrucât cercetarea și inovarea vor 
juca un rol esențial în consolidarea 
rezilienței Uniunii în vederea soluționării 
provocărilor viitoare, Fondul InvestEU ar 
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vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU 
trebuie să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

trebui să abordeze nivelul actual 
insuficient al investițiilor în cercetare și 
inovare, care are un efect negativ asupra 
competitivității industriale și economice a 
Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor 
săi. Fondul InvestEU trebuie să furnizeze 
produse financiare corespunzătoare pentru 
a acoperi diferitele etape ale ciclului de 
inovare și o gamă largă de părți interesate, 
în special pentru a permite extinderea și 
implementarea de soluții la o scară 
comercială în Uniune, astfel încât aceste 
soluții să fie competitive pe piețele 
mondiale și să se poată promova excelența 
Uniunii la nivel mondial în materie de 
tehnologii sustenabile, în sinergie cu 
Orizont Europa, inclusiv cu Consiliul 
european pentru inovare. În acest sens, 
experiența dobândită grație instrumentelor 
financiare, precum InnovFin – Finanțare 
UE pentru inovatori, implementate în 
cadrul programului Orizont 2020 pentru 
facilitarea și accelerarea accesului la 
finanțare pentru întreprinderile inovatoare, 
trebuie să constituie o bază solidă pentru 
furnizarea acestui sprijin specific.

Or. en

Amendamentul 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. Nivelul insuficient al investițiilor în 
cercetare și inovare rezultat are un efect 
negativ asupra competitivității industriale 

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. Nivelul insuficient al investițiilor în 
cercetare și inovare rezultat are un efect 
negativ asupra competitivității industriale 
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și economice a Uniunii și asupra calității 
vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU 
trebuie să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

și economice a Uniunii și asupra calității 
vieții cetățenilor săi și subminează 
eforturile Uniunii în direcția unei tranziții 
verzi și digitale. Fondul InvestEU trebuie 
să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

Or. en

Amendamentul 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. Nivelul insuficient al investițiilor în 
cercetare și inovare rezultat are un efect 
negativ asupra competitivității industriale 

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. Nivelul insuficient al investițiilor în 
cercetare și inovare rezultat are un efect 
negativ asupra competitivității industriale 
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și economice a Uniunii și asupra calității 
vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU 
trebuie să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

și economice a Uniunii și asupra calității 
vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU 
trebuie să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie sustenabile 
și competitive pe piețele mondiale și să se 
poată promova excelența Uniunii la nivel 
mondial în materie de tehnologii 
sustenabile, în sinergie cu Orizont Europa, 
inclusiv cu Consiliul european pentru 
inovare. În acest sens, experiența dobândită 
grație instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

Or. en

Amendamentul 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. 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 
trebuie să furnizeze produse financiare 

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era la un nivel acceptabil 
înainte de criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. 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 
trebuie să furnizeze produse financiare 
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corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

Or. en

Amendamentul 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, 
inovator și digital.

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector se înregistrează o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, cu efecte în 
special asupra întreprinderilor mici de 
familie; se preconizează că sectorul va fi 
în continuare afectat în viitorul previzibil, 
date fiind diversele restricții de călătorie 
aplicate în statele membre, la nivelul UE 
și pe plan mondial. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la consolidarea 
competitivității sale pe termen lung prin 
sprijinirea operațiunilor care promovează o 
redresare sustenabilă, inovatoare și 
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digitală a sectorului turismului.

Or. en

Amendamentul 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital.

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Pentru multe 
regiuni europene, turismul este un sector 
strategic și acționează ca factor de 
multiplicare pentru creșterea economică 
și ocuparea forței de muncă. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea redresării, a competitivității 
și a sustenabilității sale pe termen lung 
prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital, precum și să îmbunătățească 
ocuparea forței de muncă și condițiile de 
muncă din sector.

Or. en

Amendamentul 138
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector, alcătuit în cea mai mare parte din 
IMM-uri, s-a înregistrat o scădere drastică 
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pandemiei de COVID-19. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital.

a activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, acesta 
confruntându-se cu capacități limitate 
pentru asigurarea tranziției sale în 
conformitate cu obiectivele Uniunii legate 
de dezvoltarea durabilă. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital.

Or. en

Amendamentul 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital.

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital, precum și să îmbunătățească 
ocuparea forței de muncă și condițiile de 
muncă din sector.

Or. en

Amendamentul 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital.

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital ce pune în valoare istoria și 
cultura europeană.

Or. en

Amendamentul 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este nevoie urgent de un efort 
semnificativ pentru a investi în 
transformarea digitală și pentru a o stimula, 
astfel încât beneficiile acesteia să fie 
resimțite de toți cetățenii și de toate 
întreprinderile din Uniune. Cadrului 
puternic de politici al Strategiei privind 
piața unică digitală trebuie să i se adauge 
acum investiții de o ambiție similară, 
inclusiv în inteligența artificială în 
conformitate cu programul Europa digitală.

(20) Este nevoie urgent de un efort 
semnificativ pentru a investi în 
transformarea digitală și pentru a o stimula, 
astfel încât beneficiile acesteia să fie 
resimțite de toți cetățenii și de toate 
întreprinderile din Uniune. Cadrului 
puternic de politici al Strategiei privind 
piața unică digitală trebuie să i se adauge 
acum investiții de o ambiție similară, 
inclusiv în inteligența artificială în 
conformitate cu programul Europa digitală, 
inclusiv acțiuni și măsuri de atenuare a 
impactului asupra forței de muncă și de 
protejare a lucrătorilor care sunt afectați 
negativ de tranzițiile din sectorul 
productiv.

Or. en

Amendamentul 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este nevoie urgent de un efort 
semnificativ pentru a investi în 
transformarea digitală și pentru a o stimula, 
astfel încât beneficiile acesteia să fie 
resimțite de toți cetățenii și de toate 
întreprinderile din Uniune. Cadrului 
puternic de politici al Strategiei privind 
piața unică digitală trebuie să i se adauge 
acum investiții de o ambiție similară, 
inclusiv în inteligența artificială în 
conformitate cu programul Europa digitală.

(20) Este nevoie urgent de un efort 
semnificativ pentru a investi în 
transformarea digitală și pentru a o stimula, 
astfel încât beneficiile acesteia să fie 
resimțite de toți cetățenii și de toate 
întreprinderile din Uniune. Cadrului 
puternic de politici al Strategiei privind 
piața unică digitală trebuie să i se adauge 
acum investiții de o ambiție similară, 
inclusiv în inteligența artificială în 
conformitate cu programul Europa digitală, 
inclusiv acțiuni și măsuri de atenuare a 
impactului asupra forței de muncă și de 
protejare a lucrătorilor care sunt afectați 
negativ de tranzițiile din sectorul 
productiv.

Or. en

Amendamentul 143
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este nevoie urgent de un efort 
semnificativ pentru a investi în 
transformarea digitală și pentru a o stimula, 
astfel încât beneficiile acesteia să fie 
resimțite de toți cetățenii și de toate 
întreprinderile din Uniune. Cadrului 
puternic de politici al Strategiei privind 
piața unică digitală trebuie să i se adauge 
acum investiții de o ambiție similară, 
inclusiv în inteligența artificială în 
conformitate cu programul Europa digitală.

(20) Este nevoie urgent de un efort 
semnificativ pentru a investi în 
transformarea digitală și pentru a o stimula, 
acordându-se atenția cuvenită decalajului 
digital de gen, astfel încât beneficiile 
acesteia să fie resimțite de toți cetățenii și 
de toate întreprinderile din Uniune. 
Cadrului puternic de politici al Strategiei 
privind piața unică digitală trebuie să i se 
adauge acum investiții de o ambiție 
similară, inclusiv în inteligența artificială 
în conformitate cu programul Europa 
digitală.
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Amendamentul 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) 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 dificultăți în accesarea 
finanțării, din cauza faptului că implică 
riscuri considerate ridicate și nu oferă 
suficiente garanții reale. O altă serie de 
provocări provine din necesitatea ca IMM-
urile și întreprinderile sociale să rămână 
competitive prin implicarea în activități de 
digitalizare, de internaționalizare, de 
transformare în logica economiei circulare 
și de inovare și prin perfecționarea forței 
lor de muncă. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 
obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 

(21) 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 dificultăți în accesarea 
finanțării, din cauza faptului că implică 
riscuri considerate ridicate și nu oferă 
suficiente garanții reale. O altă serie de 
provocări provine din necesitatea ca IMM-
urile și întreprinderile sociale să rămână 
competitive prin implicarea în activități de 
digitalizare, de internaționalizare, de 
transformare în logica economiei circulare 
și de inovare și prin perfecționarea forței 
lor de muncă. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 
obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 
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accesului lor la finanțare și prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, cum 
ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale 
ale IMM-urilor care vizează sprijinirea 
IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult 
capital privat, dar și public, în special către 
întreprinderile strategice.

accesului lor la finanțare și prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, cum 
ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale 
ale IMM-urilor care vizează sprijinirea 
IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult 
capital privat, dar și public, în special către 
întreprinderile strategice. Disparitățile de 
gen trebuie, de asemenea, să fie abordate, 
întrucât creativitatea și potențialul 
antreprenorial al femeilor reprezintă o 
sursă de creștere și de locuri de muncă 
exploatată insuficient, care ar trebui 
dezvoltată în continuare. Deși constituie 
52 % din totalul populației europene, 
femeile reprezintă numai 34,4 % dintre 
lucrătorii independenți din UE și 30 % 
dintre antreprenorii de întreprinderi nou-
înființate.

Or. en
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Amendamentul 145
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) 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 dificultăți în accesarea 
finanțării, din cauza faptului că implică 
riscuri considerate ridicate și nu oferă 
suficiente garanții reale. O altă serie de 
provocări provine din necesitatea ca IMM-
urile și întreprinderile sociale să rămână 
competitive prin implicarea în activități de 
digitalizare, de internaționalizare, de 
transformare în logica economiei circulare 
și de inovare și prin perfecționarea forței 
lor de muncă. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 
obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 

(21) IMM-urile reprezintă peste 99 % 
din întreprinderile din Uniune, iar valoarea 
lor economică este semnificativă și 
esențială și necesită, prin urmare, o 
evidențiere specială în cadrul 
Programului InvestEU. Cu toate acestea, 
IMM-urile se confruntă cu dificultăți în 
accesarea finanțării, din cauza faptului că 
implică riscuri considerate ridicate și nu 
oferă suficiente garanții reale. O altă serie 
de provocări provine din necesitatea ca 
IMM-urile și întreprinderile sociale să 
rămână competitive prin implicarea în 
activități de digitalizare, de 
internaționalizare, de transformare în 
logica economiei circulare și de inovare și 
prin perfecționarea forței lor de muncă. 
IMM-urile au fost deosebit de afectate de 
criza provocată de pandemia de COVID-
19, până la 90 % dintre IMM-urile din 
UE fiind afectate din punct de vedere 
economic, potrivit raportărilor, în special 
în sectoarele serviciilor, prelucrării, 
construcțiilor, turismului, culturale și 
creative. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 
obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
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de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, cum 
ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale 
ale IMM-urilor care vizează sprijinirea 
IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult 
capital privat, dar și public, în special către 
întreprinderile strategice.

și pe 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 prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, cum 
ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale 
ale IMM-urilor care vizează sprijinirea 
IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult 
capital privat, dar și public, în special către 
întreprinderile strategice.

Or. en

Amendamentul 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) 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 dificultăți în accesarea 
finanțării, din cauza faptului că implică 
riscuri considerate ridicate și nu oferă 
suficiente garanții reale. O altă serie de 
provocări provine din necesitatea ca IMM-
urile și întreprinderile sociale să rămână 
competitive prin implicarea în activități de 
digitalizare, de internaționalizare, de 
transformare în logica economiei circulare 
și de inovare și prin perfecționarea forței 
lor de muncă. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 
obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 

(21) 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 dificultăți în accesarea 
finanțării, din cauza faptului că implică 
riscuri considerate ridicate și nu oferă 
suficiente garanții reale. O altă serie de 
provocări provine din necesitatea ca IMM-
urile și întreprinderile sociale să rămână 
competitive prin implicarea în activități de 
digitalizare, de internaționalizare, de 
transformare în logica economiei circulare 
și de inovare și prin perfecționarea forței 
lor de muncă. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 
obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
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economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, 
cum ar fi Fondul pentru oferte publice 
inițiale ale IMM-urilor care vizează 
sprijinirea IMM-urilor prin canalizarea a 
cât mai mult capital privat, dar și public, 
în special către întreprinderile strategice.

economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate.

Or. en

Amendamentul 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) 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 dificultăți în accesarea 
finanțării, din cauza faptului că implică 
riscuri considerate ridicate și nu oferă 
suficiente garanții reale. O altă serie de 
provocări provine din necesitatea ca IMM-
urile și întreprinderile sociale să rămână 
competitive prin implicarea în activități de 

(21) 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 dificultăți majore în ceea ce 
privește accesarea finanțării, precum și 
atunci când accesează finanțarea, din 
cauza faptului că implică riscuri 
considerate ridicate și nu oferă suficiente 
garanții reale, ceea ce are un impact 
negativ asupra nivelurilor de ocupare a 
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digitalizare, de internaționalizare, de 
transformare în logica economiei circulare 
și de inovare și prin perfecționarea forței 
lor de muncă. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 
obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 

forței de muncă și a calității muncii. O 
altă serie de provocări provine din 
necesitatea ca IMM-urile și întreprinderile 
sociale să rămână competitive prin 
implicarea în activități de digitalizare, de 
internaționalizare, de transformare în 
logica economiei circulare și de inovare și 
prin perfecționarea forței lor de muncă. În 
plus, IMM-urile și întreprinderile din 
economia socială au acces la un set mai 
limitat de surse de finanțare decât 
întreprinderile mai mari, deoarece ele nu 
emit în mod obișnuit obligațiuni și au 
numai un acces limitat la bursele de valori 
sau la investitorii instituționali mari. 
Soluțiile inovatoare, cum ar fi 
achiziționarea de către angajați a unei 
întreprinderi sau a unei participații la o 
întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
economice și pentru a menține și a 
consolida în continuare capacitatea IMM-
urilor de a crea locuri de muncă de înaltă 
calitate și de a promova bunăstarea 
socială. Prezentul regulament este 
complementar inițiativelor întreprinse deja 
în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
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trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, cum 
ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale 
ale IMM-urilor care vizează sprijinirea 
IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult 
capital privat, dar și public, în special către 
întreprinderile strategice.

succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, cum 
ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale 
ale IMM-urilor care vizează sprijinirea 
IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult 
capital privat, dar și public, în special către 
întreprinderile strategice.

Or. en

Amendamentul 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) 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 dificultăți în accesarea 
finanțării, din cauza faptului că implică 
riscuri considerate ridicate și nu oferă 
suficiente garanții reale. O altă serie de 
provocări provine din necesitatea ca IMM-
urile și întreprinderile sociale să rămână 
competitive prin implicarea în activități de 
digitalizare, de internaționalizare, de 
transformare în logica economiei circulare 
și de inovare și prin perfecționarea forței 
lor de muncă. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 

(21) 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 dificultăți în accesarea 
finanțării, din cauza faptului că implică 
riscuri considerate ridicate și nu oferă 
suficiente garanții reale. În plus, există un 
impact negativ asupra nivelurilor de 
ocupare a forței de muncă și a calității 
muncii. O altă serie de provocări provine 
din necesitatea ca IMM-urile și 
întreprinderile sociale să rămână 
competitive prin implicarea în activități de 
digitalizare, de internaționalizare, de 
transformare în logica economiei circulare 
și de inovare și prin perfecționarea forței 
lor de muncă. În plus, IMM-urile și 
întreprinderile din economia socială au 
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obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, cum 
ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale 
ale IMM-urilor care vizează sprijinirea 
IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult 

acces la un set mai limitat de surse de 
finanțare decât întreprinderile mai mari, 
deoarece ele nu emit în mod obișnuit 
obligațiuni și au numai un acces limitat la 
bursele de valori sau la investitorii 
instituționali mari. Soluțiile inovatoare, 
cum ar fi achiziționarea de către angajați a 
unei întreprinderi sau a unei participații la 
o întreprindere sunt, de asemenea, din ce în 
ce mai frecvente pentru IMM-uri și 
întreprinderile sociale. Dificultățile în 
accesarea finanțării sunt chiar mai mari 
pentru IMM-urile ale căror activități se 
axează pe active necorporale. IMM-urile 
din Uniune se bazează foarte mult pe bănci 
și pe 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 prin oferirea 
unor surse de finanțare mai diversificate 
este necesară pentru a spori capacitatea 
IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 
creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, 
de a le asigura competitivitatea și 
capacitatea de a rezista la șocurile 
economice, pentru ca economia și sistemul 
financiar să devină mai reziliente în timpul 
perioadelor de încetinire a creșterii 
economice și pentru a menține capacitatea 
IMM-urilor de a crea locuri de muncă și 
bunăstare socială. Prezentul regulament 
este complementar inițiativelor întreprinse 
deja în contextul uniunii piețelor de capital. 
Fondul InvestEU trebuie, deci, să valorifice 
experiența din cadrul unor programe de 
succes ale Uniunii, cum ar fi Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii (COSME), 
trebuie să ofere capital circulant și 
investiții pe parcursul întregului ciclu de 
viață al unei întreprinderi, trebuie să ofere 
finanțare pentru operațiuni de leasing și 
trebuie să ofere ocazia de a pune accent pe 
produse financiare specifice, mai bine 
direcționate. De asemenea, trebuie să 
maximizeze capacitatea de acțiune a 
vehiculelor de fonduri publice/private, cum 
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capital privat, dar și public, în special către 
întreprinderile strategice.

ar fi Fondul pentru oferte publice inițiale 
ale IMM-urilor care vizează sprijinirea 
IMM-urilor prin canalizarea a cât mai mult 
capital privat, dar și public, în special către 
întreprinderile strategice.

Or. en

Amendamentul 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Articolul 8 din TFUE stabilește 
principiul integrării perspectivei de gen în 
toate activitățile UE. O implementare 
adecvată a integrării perspectivei de gen 
necesită alocarea unor resurse adecvate și 
transparența liniilor bugetare dedicate 
promovării egalității de gen și combaterii 
discriminării pe criterii de gen. 
Programul InvestEU ar trebui să 
integreze perspectiva de gen în toate 
procesele sale de lucru și decizionale, ar 
trebui să se asigure că comitetele și 
echipele de proiect sunt echilibrate din 
punctul de vedere al genului, precum și că 
punerea în aplicare a acestui fond 
contribuie la promovarea egalității de gen 
în conformitate cu obligațiile UE de 
integrare a perspectivei de gen. 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 
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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 
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.

Or. en

Amendamentul 150
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
includerea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
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la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor și educația antreprenorială, 
printre altele în regiuni care depind de o 
economie cu emisii ridicate de dioxid de 
carbon și care sunt afectate de tranziția 
structurală către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, precum și 
pentru a stimula oportunitățile de ocupare 
a forței de muncă în sectoare esențiale 
pentru viitorul digital. Fondul InvestEU 
trebuie utilizat pentru a sprijini proiecte 
care au un impact social pozitiv, inclusiv 
care promovează înțelegerea între 
generații, și ar trebui să stimuleze 
incluziunea socială, contribuind la 
creșterea ocupării forței de muncă în toate 
regiunile, în special în rândul persoanelor 
șomere necalificate și al șomerilor de lungă 
durată, dar și al persoanelor subocupate, 
precum și să promoveze egalitatea de gen 
prin abordarea segregării pieței muncii, 
eliminarea diferențelor la nivelul 
pensiilor, remunerației și încadrării în 
muncă bazate pe gen, promovarea 
echilibrului între viața profesională și cea 
privată, consolidarea egalității de șanse și 
de tratament la locul de muncă, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

Or. en

Amendamentul 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Dată fiind nevoia 
semnificativă de investiții în 
infrastructura socială și de proiecte în 
domeniul serviciilor sociale, serviciilor 
medicale, educației, îngrijirilor și 
locuințelor sociale, Fondul InvestEU 
trebuie utilizat pentru a sprijini investițiile 
în educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
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sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, inclusiv forme de 
încadrare în muncă ce sprijină echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată și o 
mai bună distribuție a responsabilităților 
de îngrijire, accesibilitatea, solidaritatea 
între generații, sectorul sănătății și al 
serviciilor sociale, locuințele sociale, lipsa 
de adăpost, incluziunea digitală, 
dezvoltarea comunităților, rolul și locul 
tinerilor în societate, precum și persoanele 
vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. 
Programul InvestEU trebuie, de asemenea, 
să sprijine cultura și creativitatea 
europeană care vizează un obiectiv social.

Or. en

Amendamentul 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
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și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, atingând obiectivele 
prevăzute în Noua agendă pentru 
competențe în Europa, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, în 
special prin încurajarea utilizării 
obligațiunilor cu impact social sau a 
contractelor cu rezultate sociale, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

Or. en

Amendamentul 153
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale, la 
locuințe și la serviciile de sănătate. 
Investițiile în economia socială, în 
economia legată de competențe și de 
capitalul uman, precum și în integrarea 
populațiilor vulnerabile în societate pot 
spori oportunitățile economice, în special 
dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. 
Fondul InvestEU trebuie utilizat pentru a 
sprijini investițiile în educație și formare de 
calitate și favorabile incluziunii, inclusiv 
în ceea ce privește recalificarea și 
perfecționarea lucrătorilor, printre altele în 
regiuni care depind de o economie cu 
emisii ridicate de dioxid de carbon și care 
sunt afectate de tranziția structurală către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon. Fondul InvestEU trebuie utilizat 
pentru a sprijini proiecte care au un impact 
social pozitiv și care stimulează 
incluziunea socială și solidaritatea, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
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locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile și persoanele care 
dispun de oportunități reduse, inclusiv 
cetățenii țărilor terțe. Programul InvestEU 
trebuie, de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

Or. en

Amendamentul 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, 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 în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
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lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
cetățenii europeni vulnerabili. Programul 
InvestEU trebuie, de asemenea, să sprijine 
cultura europeană.

Or. en

Amendamentul 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, crearea unei Uniuni mai 

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, crearea unei Uniuni mai 
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echitabile și mai favorabile incluziunii este 
o prioritate absolută a Uniunii pentru a 
combate inegalitatea și pentru a încuraja 
politicile de incluziune socială în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

echitabile și mai favorabile incluziunii este 
o prioritate absolută a Uniunii pentru a 
combate inegalitatea și pentru a încuraja 
politicile de incluziune socială în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 
dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie 
neutră din punctul de vedere al 
carbonului cel târziu până în 2050. 
Fondul InvestEU trebuie utilizat pentru a 
sprijini proiecte care au un impact social 
pozitiv și care stimulează incluziunea 
socială, contribuind la creșterea ocupării 
forței de muncă în toate regiunile, în 
special în rândul persoanelor șomere 
necalificate și al șomerilor de lungă durată, 
precum și la îmbunătățirea situației în ceea 
ce privește egalitatea de gen, egalitatea de 
șanse, nondiscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

Or. en

Amendamentul 156
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Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a contracara efectele 
negative ale transformărilor profunde ale 
societăților din Uniune și ale pieței forței 
de muncă din deceniul următor, sunt 
necesare investiții în capitalul uman, în 
infrastructura socială, în microfinanțare, în 
finanțarea întreprinderilor etice și sociale și 
în noile modele de afaceri din economia 
socială, inclusiv investiții cu impact social 
și contracte cu rezultate sociale. Programul 
InvestEU trebuie să consolideze 
ecosistemul emergent al pieței sociale 
pentru a spori oferta de finanțare și accesul 
la finanțare pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile sociale, precum și 
pentru instituțiile care promovează 
solidaritatea socială, 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 Europa din 
ianuarie 2018, intitulat „Stimularea 
investițiilor în infrastructura socială din 
Europa”, a identificat, pentru perioada 
cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total 
de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în 
materie de investiții în infrastructură și 
servicii sociale, inclusiv în educație, 
formare, sănătate și locuințe. Prin urmare, 
este nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul 
Uniunii. Astfel, pentru a sprijini 
dezvoltarea lanțului valoric al economiei 
sociale și pentru o Uniune mai rezilientă, 
trebuie valorificată puterea colectivă a 
capitalului public, comercial și filantropic, 
precum și sprijinul din partea fundațiilor și 
al unor categorii alternative de finanțatori, 
precum actori implicați în proiecte etice, 
sociale și legate de dezvoltarea durabilă.

(23) Pentru a contracara efectele 
negative ale transformărilor profunde ale 
societăților din Uniune și ale pieței forței 
de muncă, intensificate de criza provocată 
de pandemia de COVID-19, din deceniul 
următor sunt necesare investiții în capitalul 
uman, în infrastructura socială, în 
microfinanțare, în finanțarea 
întreprinderilor etice și sociale și în noile 
modele de afaceri din economia socială, 
inclusiv investiții cu impact social și 
contracte cu rezultate sociale. Programul 
InvestEU trebuie să consolideze 
ecosistemul emergent al pieței sociale 
pentru a spori oferta de finanțare și accesul 
la finanțare pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile sociale, precum și 
pentru instituțiile care promovează 
solidaritatea socială, 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 Europa din 
ianuarie 2018, intitulat „Stimularea 
investițiilor în infrastructura socială din 
Europa”, a identificat, pentru perioada 
cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total 
de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în 
materie de investiții în infrastructură și 
servicii sociale, inclusiv în educație, 
formare, servicii medicale publice pentru 
copii și grupurile vulnerabile, locuințe 
accesibile, eficiența energetică și 
combaterea sărăciei energetice. Prin 
urmare, este nevoie de sprijin, inclusiv la 
nivelul Uniunii. În plus față de cele de mai 
sus, pandemia de COVID-19 a sporit și 
mai mult nevoia unor astfel de investiții 
sociale. Astfel, pentru a sprijini dezvoltarea 
lanțului valoric al economiei sociale și 
pentru o Uniune mai justă, favorabilă 
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incluziunii, sustenabilă și rezilientă, 
trebuie valorificată puterea colectivă a 
capitalului public, comercial și filantropic, 
precum și sprijinul din partea fundațiilor și 
al unor categorii alternative de finanțatori, 
precum actori implicați în proiecte etice, 
sociale și legate de dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 157
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a contracara efectele 
negative ale transformărilor profunde ale 
societăților din Uniune și ale pieței forței 
de muncă din deceniul următor, sunt 
necesare investiții în capitalul uman, în 
infrastructura socială, în microfinanțare, în 
finanțarea întreprinderilor etice și sociale și 
în noile modele de afaceri din economia 
socială, inclusiv investiții cu impact social 
și contracte cu rezultate sociale. Programul 
InvestEU trebuie să consolideze 
ecosistemul emergent al pieței sociale 
pentru a spori oferta de finanțare și accesul 
la finanțare pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile sociale, precum și 
pentru instituțiile care promovează 
solidaritatea socială, 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 Europa din 
ianuarie 2018, intitulat „Stimularea 
investițiilor în infrastructura socială din 
Europa”, a identificat, pentru perioada 
cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total 
de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în 
materie de investiții în infrastructură și 
servicii sociale, inclusiv în educație, 

(23) Pentru a contracara efectele 
negative ale transformărilor profunde ale 
societăților din Uniune și ale pieței forței 
de muncă din deceniul următor, sunt 
necesare investiții în capitalul uman, în 
infrastructura socială, în microfinanțare, în 
finanțarea întreprinderilor etice și sociale și 
în noile modele de afaceri din economia 
socială, inclusiv investiții cu impact social 
și contracte cu rezultate sociale. Programul 
InvestEU trebuie să consolideze 
ecosistemul emergent al pieței sociale 
pentru a spori oferta de finanțare și accesul 
la finanțare pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile sociale, precum și 
pentru instituțiile care promovează 
solidaritatea socială, 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 Europa din 
ianuarie 2018, intitulat „Stimularea 
investițiilor în infrastructura socială din 
Europa”, a identificat, pentru perioada 
cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total 
de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în 
materie de investiții în infrastructură și 
servicii sociale, inclusiv în educație, 
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formare, sănătate și locuințe. Prin urmare, 
este nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul 
Uniunii. Astfel, pentru a sprijini 
dezvoltarea lanțului valoric al economiei 
sociale și pentru o Uniune mai rezilientă, 
trebuie valorificată puterea colectivă a 
capitalului public, comercial și filantropic, 
precum și sprijinul din partea fundațiilor și 
al unor categorii alternative de finanțatori, 
precum actori implicați în proiecte etice, 
sociale și legate de dezvoltarea durabilă.

formare, sănătate și locuințe. Prin urmare, 
este nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul 
Uniunii. Astfel, pentru a sprijini 
dezvoltarea lanțului valoric al economiei 
sociale și pentru o Uniune mai rezilientă, 
trebuie valorificată puterea colectivă a 
capitalului public, comercial și filantropic, 
precum și sprijinul din partea fundațiilor și 
al unor categorii alternative de finanțatori, 
precum actori implicați în proiecte etice, 
sociale și legate de dezvoltarea durabilă. 
Inovarea socială și economia socială ar 
trebui să fie esențiale în acest proces.

Or. en

Amendamentul 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a contracara efectele 
negative ale transformărilor profunde ale 
societăților din Uniune și ale pieței forței 
de muncă din deceniul următor, sunt 
necesare investiții în capitalul uman, în 
infrastructura socială, în microfinanțare, în 
finanțarea întreprinderilor etice și sociale și 
în noile modele de afaceri din economia 
socială, inclusiv investiții cu impact social 
și contracte cu rezultate sociale. Programul 
InvestEU trebuie să consolideze 
ecosistemul emergent al pieței sociale 
pentru a spori oferta de finanțare și accesul 
la finanțare pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile sociale, precum și 
pentru instituțiile care promovează 
solidaritatea socială, 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 Europa din 
ianuarie 2018, intitulat „Stimularea 
investițiilor în infrastructura socială din 

(23) Pentru a contracara efectele 
negative ale transformărilor profunde ale 
societăților din Uniune și ale pieței forței 
de muncă din deceniul următor, sunt 
necesare investiții în capitalul uman, în 
infrastructura socială, în microfinanțare, în 
finanțarea întreprinderilor etice și sociale și 
în noile modele de afaceri din economia 
socială, inclusiv investiții cu impact social 
și contracte cu rezultate sociale. Programul 
InvestEU trebuie să consolideze 
ecosistemul emergent al pieței sociale 
pentru a spori oferta de finanțare și accesul 
la finanțare pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile sociale, precum și 
pentru instituțiile care promovează 
solidaritatea socială, 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 Europa din 
ianuarie 2018, intitulat „Stimularea 
investițiilor în infrastructura socială din 
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Europa”, a identificat, pentru perioada 
cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total 
de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în 
materie de investiții în infrastructură și 
servicii sociale, inclusiv în educație, 
formare, sănătate și locuințe. Prin urmare, 
este nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul 
Uniunii. Astfel, pentru a sprijini 
dezvoltarea lanțului valoric al economiei 
sociale și pentru o Uniune mai rezilientă, 
trebuie valorificată puterea colectivă a 
capitalului public, comercial și filantropic, 
precum și sprijinul din partea fundațiilor și 
al unor categorii alternative de finanțatori, 
precum actori implicați în proiecte etice, 
sociale și legate de dezvoltarea durabilă.

Europa”, a identificat, pentru perioada 
cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total 
de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în 
materie de investiții în infrastructură și 
servicii sociale, inclusiv în educație, 
formare, sănătate și locuințe. Capitalul 
comercial și filantropic, precum și sprijinul 
din partea fundațiilor și al unor categorii 
alternative de finanțatori, precum actori 
implicați în proiecte etice, sociale și legate 
de dezvoltarea durabilă ar putea fi 
valorificate în cazul în care respectă pe 
deplin normele UE privind combaterea 
spălării de bani, întrucât organizațiile 
societății civile nu intră sub incidența 
cadrului existent în domeniul combaterii 
spălării de bani, pentru a evita spălarea 
banilor prin intermediul Programului 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 159
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a contracara efectele 
negative ale transformărilor profunde ale 
societăților din Uniune și ale pieței forței 
de muncă din deceniul următor, sunt 
necesare investiții în capitalul uman, în 
infrastructura socială, în microfinanțare, în 
finanțarea întreprinderilor etice și sociale și 
în noile modele de afaceri din economia 
socială, inclusiv investiții cu impact social 
și contracte cu rezultate sociale. Programul 
InvestEU trebuie să consolideze 
ecosistemul emergent al pieței sociale 
pentru a spori oferta de finanțare și accesul 
la finanțare pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile sociale, precum și 
pentru instituțiile care promovează 
solidaritatea socială, pentru a da curs 

(23) Pentru a contracara efectele 
negative ale transformărilor profunde ale 
societăților din Uniune și ale pieței forței 
de muncă din deceniul următor, sunt 
necesare investiții în capitalul uman, în 
infrastructura socială, în microfinanțare, în 
finanțarea întreprinderilor etice și sociale și 
în noile modele de afaceri din economia 
socială, inclusiv investiții cu impact social, 
contracte cu rezultate sociale și drepturile 
lucrătorilor. Programul InvestEU trebuie 
să consolideze ecosistemul emergent al 
pieței sociale pentru a spori oferta de 
finanțare și accesul la finanțare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderile 
sociale, precum și pentru instituțiile care 
promovează solidaritatea socială, pentru a 
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cererilor celor care au cea mai mare nevoie 
de finanțare. Raportul Grupului operativ la 
nivel înalt privind investițiile în 
infrastructura socială în Europa din 
ianuarie 2018, intitulat „Stimularea 
investițiilor în infrastructura socială din 
Europa”, a identificat, pentru perioada 
cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total 
de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în 
materie de investiții în infrastructură și 
servicii sociale, inclusiv în educație, 
formare, sănătate și locuințe. Prin urmare, 
este nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul 
Uniunii. Astfel, pentru a sprijini 
dezvoltarea lanțului valoric al economiei 
sociale și pentru o Uniune mai rezilientă, 
trebuie valorificată puterea colectivă a 
capitalului public, comercial și filantropic, 
precum și sprijinul din partea fundațiilor și 
al unor categorii alternative de finanțatori, 
precum actori implicați în proiecte etice, 
sociale și legate de dezvoltarea durabilă.

da curs cererilor celor care au cea mai mare 
nevoie de finanțare. Raportul Grupului 
operativ la nivel înalt privind investițiile în 
infrastructura socială în Europa din 
ianuarie 2018, intitulat „Stimularea 
investițiilor în infrastructura socială din 
Europa”, a identificat, pentru perioada 
cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total 
de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR în 
materie de investiții în infrastructură și 
servicii sociale, inclusiv în educație, 
formare, sănătate și locuințe. Prin urmare, 
este nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul 
Uniunii. Astfel, pentru a sprijini 
dezvoltarea lanțului valoric al economiei 
sociale și pentru o Uniune mai rezilientă, 
trebuie valorificată puterea colectivă a 
capitalului public, comercial și filantropic, 
precum și sprijinul din partea fundațiilor și 
al unor categorii alternative de finanțatori, 
precum actori implicați în proiecte etice, 
sociale și legate de dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 160
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Izbucnirea pandemiei de COVID-
19 a arătat că îngrijirile informale și 
formale, inclusiv, dar fără a se limita la 
acestea, îngrijirile pentru copii, pentru 
persoanele cu dizabilități și pentru 
vârstnici, reprezintă un bun societal 
valoros, însă unul care afectează 
semnificativ familiile și, în mod 
disproporționat, femeile. Pentru a 
promova echilibrul între viața 
profesională și cea privată și a stimula 
participarea femeilor pe piața forței de 
muncă, precum și economia în sens mai 
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larg, InvestEU ar trebui să sprijine 
dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor 
de îngrijire și ar trebui să colecteze și să 
promoveze metode inovatoare de 
furnizare a îngrijirilor, care să fie 
prezentate autorităților naționale și UE.

Or. en

Amendamentul 161
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Sprijinul pentru persoanele 
vulnerabile și integrarea acestora se pot 
solda cu câștiguri economice, sociale și 
personale pentru Uniune și statele 
membre. Pe parcursul întregii perioade de 
izolare, menite a limita răspândirea 
COVID-19, s-a observat o creștere a 
violenței domestice la nivelul Uniunii. 
Pentru a aborda flagelul violenței 
domestice și impactul violenței împotriva 
femeilor și a bărbaților în UE și statele 
membre, InvestEU ar trebui să sprijine 
dezvoltarea infrastructurii necesare, 
inclusiv a unor adăposturi și linii de 
asistență telefonică pentru victimele 
violenței.

Or. en

Amendamentul 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice. Întreprinderile 
sprijinite din fondurile Programului 
InvestEU nu efectuează plăți de 
dividende, nici plăți neobligatorii de 
cupoane și nici nu răscumpără acțiuni în 
perioada aplicării garanției. Remunerarea 
oricărui membru al conducerii dintr-o 
astfel de întreprindere care a primit 
sprijin nu depășește partea fixă din 
remunerația membrului respectiv la 31 
decembrie 2019. Pentru o persoană care 
devine membră a conducerii la data 
acordării acestui sprijin sau după această 
dată, limita aplicabilă este cea mai mică 
remunerație fixă a oricărui membru al 
conducerii la 31 decembrie 2019. Nu se 
plătesc în niciun caz prime sau alte 
elemente de remunerare variabile sau 
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comparabile.

Or. en

Amendamentul 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie 
să poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de 
asumare a riscurilor a Grupului Băncii 
Europene de Investiții (BEI) și a băncilor 
și instituțiilor naționale de promovare, 
precum și a altor parteneri de 
implementare în sprijinul redresării 
economice.

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de măsurile naționale și regionale 
de limitare a mișcării persoanelor ca 
urmare a pandemiei de COVID-19 și al 
politicilor monetare extrem de relaxate ale 
Băncii Centrale Europene aplicate după 
criza financiară din 2009, alocarea pe 
piață a resurselor este foarte ineficientă, 
iar riscul perceput afectează în mod 
semnificativ fluxul de investiții private. În 
aceste circumstanțe, caracteristica esențială 
a Fondului InvestEU, și anume reducerea 
riscurilor aferente proiectelor viabile din 
punct de vedere economic pentru a atrage 
finanțare privată, este deosebit de 
valoroasă și trebuie consolidată, printre 
altele în scopul contracarării riscului unei 
redresări asimetrice.

Or. en



PE657.232v01-00 140/386 AM\1212517RO.docx

RO

Amendamentul 164
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. În această privință, ar trebui 
să se pună accentul în special pe 
sprijinirea IMM-urilor, acordându-se o 
atenție deosebită IMM-urilor conduse de 
femei, care se confruntă adesea cu 
provocări unice în ceea ce privește 
accesarea fondurilor necesare de la 
mecanismele și instituțiile de finanțare și 
care vor necesita un sprijin semnificativ 
în etapa de redresare. Programul InvestEU 
trebuie să poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei, Strategia 
privind egalitatea de gen și Europa socială 
puternică pentru tranziții juste. Programul 
InvestEU trebuie să sporească în mod 
semnificativ capacitatea de asumare a 
riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
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naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

Or. en

Amendamentul 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung și pe punerea în aplicare a legislației 
UE, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Regulamentul privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile, Legea europeană a 
climei, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei, ambițiile 
programului Orizont Europa, Inițiativa 
„Valul de renovări ale clădirilor”, Pilonul 
european al drepturilor sociale și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
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în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

Or. en

Amendamentul 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor, în special IMM-urilor, 
aflate în faza de redresare și, în același 
timp, să asigure un accent puternic al 
investitorilor pe prioritățile de politică ale 
Uniunii pe termen mediu și lung, cum ar fi 
Pactul verde european, Planul de investiții 
al Pactului verde european, Acordul de la 
Paris, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste, 
tranziția justă la o economie neutră din 
punctul de vedere al carbonului cel târziu 
până în 2050, obiectivele de dezvoltare 
durabilă, principiul de „a nu prejudicia în 
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parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

mod semnificativ” și Pilonul european al 
drepturilor sociale. Programul InvestEU 
trebuie să sporească în mod semnificativ 
capacitatea de asumare a riscurilor a 
Grupului Băncii Europene de Investiții 
(BEI) și a băncilor și instituțiilor naționale 
de promovare, precum și a altor parteneri 
de implementare în sprijinul redresării 
economice.

Or. en

Amendamentul 167
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin financiar esențial 
întreprinderilor, în special IMM-urilor 
care activează în domeniile inovării și 
creativității și care au profiluri de risc mai 
ridicate și un acces foarte limitat sau 
inexistent la piețele financiare, aflate în 
faza de redresare și, în același timp, să 
asigure un accent puternic al investitorilor 
pe prioritățile de politică ale Uniunii pe 
termen mediu și lung, cum ar fi Pactul 
verde european, Planul de investiții al 
Pactului verde european, Strategia privind 
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a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

conturarea viitorului digital al Europei și 
Europa socială puternică pentru tranziții 
juste. Programul InvestEU trebuie să 
sporească în mod semnificativ capacitatea 
de asumare a riscurilor a Grupului Băncii 
Europene de Investiții (BEI) și a băncilor și 
instituțiilor naționale de promovare, 
precum și a altor parteneri de implementare 
în sprijinul redresării economice.

Or. en

Amendamentul 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure o redresare 
robustă a economiei europene. Programul 
InvestEU trebuie să sporească în mod 
semnificativ capacitatea de asumare a 
riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
proiectelor care, altfel, ar deveni 
oportunități ratate.
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Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

Or. en

Amendamentul 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor, în special IMM-urilor și 
microîntreprinderilor, aflate în faza de 
redresare și, în același timp, să asigure un 
accent puternic al investitorilor pe 
prioritățile de politică ale Uniunii pe 
termen mediu și lung, cum ar fi Pactul 
verde european, Planul de investiții al 
Pactului verde european, Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei, 
noua Strategie industrială pentru Europa, 
Strategia europeană pentru IMM-uri și 
Europa socială puternică pentru tranziții 
juste. Programul InvestEU trebuie să 
sporească în mod semnificativ capacitatea 
de asumare a riscurilor a Grupului Băncii 
Europene de Investiții (BEI) și a băncilor și 
instituțiilor naționale de promovare, 
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precum și a altor parteneri de implementare 
în sprijinul redresării economice.

Or. en

Amendamentul 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice, fără a reduce însă în 
mod nejustificat riscul pentru actorii din 
sectorul privat.
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Amendamentul 171
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice și al reducerii discrepanțelor 
dintre statele membre. Programul 
InvestEU trebuie să poată oferi un sprijin 
esențial întreprinderilor aflate în faza de 
redresare și, în același timp, să asigure un 
accent puternic al investitorilor pe 
prioritățile de politică ale Uniunii pe 
termen mediu și lung, cum ar fi Pactul 
verde european, Planul de investiții al 
Pactului verde european, Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei și 
Europa socială puternică pentru tranziții 
juste. Programul InvestEU trebuie să 
sporească în mod semnificativ capacitatea 
de asumare a riscurilor a Grupului Băncii 
Europene de Investiții (BEI) și a băncilor și 
instituțiilor naționale de promovare, 
precum și a altor parteneri de implementare 
în sprijinul redresării economice.

Or. en
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Amendamentul 172
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare 
și, în același timp, să asigure un accent 
puternic al investitorilor pe prioritățile de 
politică ale Uniunii pe termen mediu și 
lung, cum ar fi Pactul verde european, 
Planul de investiții al Pactului verde 
european, Strategia privind conturarea 
viitorului digital al Europei și Europa 
socială puternică pentru tranziții juste. 
Programul InvestEU trebuie să sporească 
în mod semnificativ capacitatea de asumare 
a riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare, 
în special IMM-urilor, și, în același timp, 
să asigure un accent puternic al 
investitorilor pe prioritățile de politică ale 
Uniunii pe termen mediu și lung, cum ar fi 
Pactul verde european, Planul de investiții 
al Pactului verde european, Strategia 
privind conturarea viitorului digital al 
Europei și Europa socială puternică pentru 
tranziții juste. Programul InvestEU trebuie 
să sporească în mod semnificativ 
capacitatea de asumare a riscurilor a 
Grupului Băncii Europene de Investiții 
(BEI) și a băncilor și instituțiilor naționale 
de promovare, precum și a altor parteneri 
de implementare în sprijinul redresării 
economice.

Or. en

Amendamentul 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Se preconizează că PIB-ul UE 
va scădea cu mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009, iar 
efectele sociale negative vor fi inevitabile. 
Pandemia a demonstrat că este necesar ca 
vulnerabilitățile strategice să fie abordate 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii. Numai o economie 
europeană rezilientă, favorabilă incluziunii 
și integrată poate proteja piața unică și 
condițiile echitabile de concurență și în 
beneficiul celor mai afectate statele 
membre.

(25) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Se preconizează că PIB-ul UE 
va scădea mult mai puternic decât se 
estimase inițial și cu mult mai mult decât 
în perioada crizei financiare din 2008, iar 
efectele sociale negative vor fi inevitabile. 
Pandemia a demonstrat că este necesar ca 
vulnerabilitățile strategice să fie abordate 
în mod urgent și eficient pentru a 
îmbunătăți răspunsul Uniunii în situații de 
urgență, precum și reziliența și 
sustenabilitatea societăților și economiilor 
noastre. Numai o economie europeană 
echilibrată din punct de vedere social, 
rezilientă, sustenabilă, favorabilă 
incluziunii și integrată poate proteja piața 
unică și condițiile echitabile de concurență 
și în beneficiul celor mai afectate state 
membre și regiuni.

Or. en

Amendamentul 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Se preconizează că PIB-ul UE 
va scădea cu mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009, iar 
efectele sociale negative vor fi inevitabile. 
Pandemia a demonstrat că este necesar ca 
vulnerabilitățile strategice să fie abordate 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii. Numai o economie 

(25) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Se preconizează că PIB-ul UE 
va scădea cu mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009, iar 
efectele sociale negative vor fi inevitabile 
și agravate de politicile monetare în 
continuare relaxate ale Băncii Centrale 
Europene. Pandemia a demonstrat că este 
necesar ca vulnerabilitățile strategice din 
unele state membre și sectoare să fie 
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europeană rezilientă, favorabilă incluziunii 
și integrată poate proteja piața unică și 
condițiile echitabile de concurență și în 
beneficiul celor mai afectate statele 
membre.

abordate pentru a îmbunătăți răspunsul 
Uniunii în situații de urgență, precum și 
reziliența întregii economii. Numai o 
economie europeană rezilientă, favorabilă 
incluziunii și integrată poate proteja piața 
unică și condițiile echitabile de concurență 
și în beneficiul celor mai afectate state 
membre.

Or. en

Amendamentul 175
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Se preconizează că PIB-ul UE 
va scădea cu mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009, iar 
efectele sociale negative vor fi inevitabile. 
Pandemia a demonstrat că este necesar ca 
vulnerabilitățile strategice să fie abordate 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii. Numai o economie 
europeană rezilientă, favorabilă incluziunii 
și integrată poate proteja piața unică și 
condițiile echitabile de concurență și în 
beneficiul celor mai afectate statele 
membre.

(25) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Se preconizează că PIB-ul UE 
va scădea cu mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009, iar 
efectele sociale negative vor fi inevitabile. 
Pandemia a demonstrat că este necesar ca 
vulnerabilitățile strategice să fie abordate 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii. Numai o economie 
europeană rezilientă, favorabilă incluziunii 
și integrată poate proteja piața unică și 
condițiile echitabile de concurență și în 
beneficiul celor mai afectate state membre 
și al statelor membre care dispun de o 
capacitate bugetară scăzută de intervenție 
prin scheme de ajutor de stat în scopul 
sprijinirii sectoarelor lor private.

Or. en

Amendamentul 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
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Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Se preconizează că PIB-ul UE 
va scădea cu mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009, iar 
efectele sociale negative vor fi inevitabile. 
Pandemia a demonstrat că este necesar ca 
vulnerabilitățile strategice să fie abordate 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii. Numai o economie 
europeană rezilientă, favorabilă incluziunii 
și integrată poate proteja piața unică și 
condițiile echitabile de concurență și în 
beneficiul celor mai afectate statele 
membre.

(25) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. PIB-ul UE a scăzut deja cu mult 
mai mult decât în perioada crizei financiare 
din 2009, iar efectele sociale negative vor 
fi inevitabile. Pandemia a demonstrat că 
este necesar ca vulnerabilitățile strategice 
să fie abordate pentru a îmbunătăți 
răspunsul Uniunii în situații de urgență, 
precum și reziliența întregii economii. 
Numai o economie europeană rezilientă, 
digitalizată, inovatoare, favorabilă 
incluziunii și integrată poate proteja 
integritatea pieței unice și condițiile 
echitabile de concurență și în beneficiul 
celor mai afectate state membre.

Or. en

Amendamentul 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței 
consolidate, în următoarele domenii: (i) 
furnizarea asistenței medicale critice, 
fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă, 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în concordanță cu prioritățile 
descrise în Noua Strategie industrială 
pentru o Europă verde și digitală și cu 
modelul de dezvoltare bazat pe ecosisteme 
industriale. Componenta ar trebui să 
sprijine proiecte care consolidează 
competitivitatea economiilor statelor 
membre, stimulează antreprenoriatul și 
reduc dependența de lanțuri de 
aprovizionare vulnerabile. Printre 
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(ii) infrastructura critică, fie ea fizică sau 
virtuală, (iii) furnizarea de bunuri și 
servicii care contribuie la funcționarea și 
întreținerea infrastructurii critice, (iv) 
tehnologii generice, transformatoare, verzi 
și digitale esențiale, precum și inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru viitorul industrial al Uniunii, 
inclusiv inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, programele informatice, 
robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 

domeniile de importanță strategică se 
numără (i) furnizarea asistenței medicale 
critice, fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă, 
(ii) infrastructura critică, fie ea fizică sau 
virtuală, (iia) capacități esențiale de 
detectare timpurie și capacități de răspuns 
instituțional și economic coordonat în 
cazul unor riscuri de criză, precum și 
promovarea soluțiilor electronice de 
continuitate a activităților și serviciilor în 
instituții și sectoare publice și private 
esențiale; (iib) investiții cruciale în 
renovare și integrarea soluțiilor 
inovatoare în sectorul construcțiilor, (iic) 
sprijinirea condițiilor pentru stimularea 
antreprenoriatului, finanțarea dezvoltării 
sectorului privat, inclusiv a 
întreprinderilor nou-înființate și a IMM-
urilor, a proceselor de privatizare, 
adaptarea la dezvoltarea tehnologică și 
dezvoltarea sectorială sustenabilă; (iid) 
investiții și asistență tehnică pentru 
stimularea competențelor antreprenoriale, 
pentru crearea de noi startup-uri, IMM-
uri și întreprinderi de familie și pentru 
dezvoltarea de rețele de clustere și centre 
de inovare digitală la nivelul 
continentului; (iii) furnizarea de bunuri și 
servicii care contribuie la funcționarea și 
întreținerea infrastructurii critice, (iv) 
promovarea unei reindustrializări 
inovatoare și sustenabile a Europei, 
urmând prioritățile descrise în noua 
Strategie industrială pentru o Europă 
verde și digitală și modelul de dezvoltare 
bazat pe ecosisteme industriale prin 
tehnologii generice, transformatoare, verzi 
și digitale esențiale, precum și inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru viitorul industrial al Uniunii, 
inclusiv inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, programele informatice, 
robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
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strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Or. en

Amendamentul 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, 
fotonica, biotehnologia industrială, 
tehnologiile din domeniul energiei din 
surse regenerabile, tehnologiile de stocare 
a energiei, inclusiv bateriile, tehnologiile 
de transport sustenabile, aplicațiile pe bază 
de hidrogen curat și de pile de combustie, 
tehnologiile de decarbonizare pentru 
industrie, captarea și stocarea dioxidului 
de carbon, tehnologiile economiei 
circulare, biomedicina, nanotehnologiile, 
produsele farmaceutice și materialele 
avansate; (v) instalațiile de producție 
pentru producerea în masă a 
componentelor și dispozitivelor pentru 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
stimularea producției, a achizițiilor și a 
gestionării sustenabile și etice și emiterea 
de licențe neexclusive pentru produsele 
relevante în caz de criză, asigurând 
accesibilitatea financiară a acestora în 
complementaritate cu alte instrumente ale 
Uniunii, dispozitive medicale și materiale 
medicale și echipamente de protecție și 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă pe baza principiilor unei 
ample disponibilități și accesibilități 
financiare a produselor vitale în urgențele 
medicale, (ii) infrastructura critică, fie ea 
fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de bunuri 
și servicii care contribuie la funcționarea și 
întreținerea infrastructurii critice, (iv) 
tehnologii generice, transformatoare, verzi 
și digitale esențiale, precum și inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru viitorul industrial al Uniunii, 
inclusiv inteligența artificială etică, 
tehnologia registrelor distribuite, 
programele informatice, robotica, 
semiconductorii, microprocesoarele, 
tehnologiile de tip cloud și edge (procesare 
la margine), calculul de înaltă performanță, 
securitatea cibernetică, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
în special pentru a pune în aplicare 
strategia privind energia din surse 
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tehnologiile informației și comunicațiilor 
în UE; (vi) furnizarea și stocarea de factori 
de producție critici pentru actorii publici, 
întreprinderile sau consumatorii din 
Uniune; (vii) tehnologiile și factorii de 
producție critici pentru securitatea Uniunii 
și a statelor sale membre, cum ar fi sectorul 
apărării și cel spațial și securitatea 
cibernetică, precum și produsele cu dublă 
utilizare, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 428/2009 al Consiliului. 
Destinatarii finali trebuie să aibă sediul 
social într-un stat membru și să fie activi în 
Uniune, în sensul că au activități 
semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

regenerabile offshore, o strategie privind 
acoperișurile solare și strategia privind 
valul de renovări ale clădirilor, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
verde și de pile de combustie, tehnologiile 
fără emisii pentru industrie, cum ar fi 
producția de oțel fără emisii de CO2, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de reciclare și de producție 
pentru producerea în masă a 
componentelor și dispozitivelor pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
în UE; (vi) furnizarea și stocarea de factori 
de producție critici pentru actorii publici, 
întreprinderile sau consumatorii din 
Uniune; (vii) tehnologiile și factorii de 
producție critici pentru securitatea Uniunii 
și a statelor sale membre, cum ar fi sectorul 
apărării și cel spațial și securitatea 
cibernetică, precum și componentele civile 
ale produselor cu dublă utilizare, astfel 
cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 
din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului, în concordanță cu orice 
revizuire și legislație ulterioară. 
Destinatarii finali trebuie să aibă planuri 
obligatorii privind tranziția către o 
activitate economică sustenabilă, sediul 
social într-un stat membru, trebuie să nu 
aibă filiale fără activități economice reale 
într-o țară inclusă pe lista UE de 
jurisdicții necooperante, și trebuie să fie 
activi în Uniune, în sensul că au activități 
semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin. Distribuția pachetului 
financiar ar trebui să asigure, în special, 
sprijin pentru proiecte care contribuie la 
salvarea de vieți pe termen scurt, mediu și 
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Amendamentul 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
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sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Potrivit Recomandării Comisiei 
C(2020) 4885, destinatarii finali care 
beneficiază de componenta dedicată 
sprijinului pentru solvabilitate: (a) nu 
sunt rezidenți în scopuri fiscale și nu sunt 
înființați în temeiul legislațiilor 
jurisdicțiilor care figurează pe lista UE a 
jurisdicțiilor necooperante; (b) nu sunt 
controlați, direct sau indirect, de acționari 
în jurisdicțiile care figurează pe lista UE a 
jurisdicțiilor necooperante, până la 
beneficiarul real, astfel cum este definit la 
articolul 3 punctul (6) din Directiva (UE) 
2015/849****; (c) nu controlează, direct 
sau indirect, filiale aflate în jurisdicții 
necooperante și nu dețin sedii permanente 
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în aceste jurisdicții; (d) nu dețin 
proprietăți în comun cu întreprinderi 
aflate în jurisdicții care figurează pe lista 
UE a jurisdicțiilor necooperante.

Or. en

Amendamentul 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva 
obiectivelor climatice și de mediu ale UE, 
în special a obiectivului privind 
neutralitatea climatică până în 2050, a 
tranziției digitale, precum și a rezilienței 
consolidate, în următoarele domenii: (i) 
furnizarea asistenței medicale critice, 
fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă, 
(ii) infrastructura critică, fie ea fizică sau 
virtuală, (iii) furnizarea de bunuri și 
servicii care contribuie la funcționarea și 
întreținerea infrastructurii critice, (iv) 
tehnologii generice, transformatoare, verzi 
și digitale esențiale, precum și inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru viitorul industrial al Uniunii, 
inclusiv inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, programele informatice, 
robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
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domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin. Activitățile nu ar 
trebui să fie eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament dacă nu 
sunt compatibile cu îndeplinirea 
obiectivelor climatice și de mediu din 
Acordul de la Paris și din Pactul verde 
european, în special cu obiectivul 
realizării neutralității climatice până în 
2050 și cu obiectivele prevăzute în 
Regulamentul XXXX/XX (Legea 
europeană a climei) sau dacă nu respectă 
criteriile de „a nu prejudicia în mod 
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semnificativ” stabilite de Regulamentul 
2020/852 [Regulamentul privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile (Taxonomia UE)].

Or. en

Amendamentul 181
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) activități care 
contribuie la obiectivele de mediu în 
concordanță cu Taxonomia UE și cu 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, (ii) furnizarea asistenței 
medicale critice, fabricarea și stocarea de 
produse farmaceutice, dispozitive medicale 
și materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă, 
(iii) infrastructura critică, fie ea fizică sau 
virtuală, (iv) furnizarea de bunuri și servicii 
care contribuie la funcționarea și 
întreținerea infrastructurii critice, (v) 
tehnologii generice, transformatoare, verzi 
și digitale esențiale, precum și inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru viitorul industrial al Uniunii, 
inclusiv inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, programele informatice, 
robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
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domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (vi) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vii) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (viii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Or. en

Amendamentul 182
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Propunere de regulament
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Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, ori bazată pe 
proprietatea intelectuală, de exemplu 
infrastructura în domeniul creării și 
distribuirii de conținut audiovizual, (iii) 
furnizarea de bunuri și servicii care 
contribuie la funcționarea și întreținerea 
infrastructurii critice, (iv) tehnologii 
generice, transformatoare, verzi și digitale 
esențiale, precum și inovații revoluționare 
în care investițiile sunt importante din 
punct de vedere strategic pentru viitorul 
industrial al Uniunii, inclusiv inteligența 
artificială, tehnologia blockchain, 
programele informatice, robotica, 
semiconductorii, microprocesoarele, 
tehnologiile de tip cloud și edge (procesare 
la margine), calculul de înaltă performanță, 
securitatea cibernetică, tehnologiile 
cuantice, fotonica, biotehnologia 
industrială, tehnologiile din domeniul 
energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
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comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Or. en

Amendamentul 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
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în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial 
al Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 

în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară, a sistemului 
medical public și a sistemului de protecție 
civilă, (ii) infrastructura critică, fie ea 
fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de bunuri 
și servicii care contribuie la funcționarea și 
întreținerea infrastructurii critice, (iv) 
tehnologii generice, transformatoare, verzi 
și digitale esențiale, precum și inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru viitorul sustenabil al Uniunii, 
inclusiv inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, programele informatice, 
robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie și pentru 
întreaga economie, captarea și stocarea 
dioxidului de carbon, tehnologiile 
economiei circulare, biomedicina, 
nanotehnologiile, produsele farmaceutice și 
materialele avansate; (v) instalațiile de 
producție pentru producerea în masă a 
componentelor și dispozitivelor pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
în UE; (vi) furnizarea și stocarea de factori 
de producție critici pentru actorii publici, 
întreprinderile sau consumatorii din 
Uniune; (vii) tehnologiile și factorii de 
producție critici pentru securitatea Uniunii 
și a statelor sale membre, cum ar fi sectorul 
apărării și cel spațial și securitatea 
cibernetică, precum și produsele cu dublă 
utilizare, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 428/2009 al Consiliului. 
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fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Destinatarii finali trebuie să aibă sediul 
social într-un stat membru și să fie activi în 
Uniune, în sensul că au activități 
semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Or. en

Amendamentul 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități directe sau indirecte au o 
importanță strategică pentru Uniune, în 
special în perspectiva tranziției către o 
economie verde și a tranziției digitale, 
precum și a rezilienței consolidate, în 
următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 



PE657.232v01-00 166/386 AM\1212517RO.docx

RO

tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea și consolidarea lanțurilor de 
aprovizionare strategice pe piața unică prin 
operațiuni în mai multe locații din UE 
trebuie să poată beneficia de sprijin.

Or. en

Amendamentul 185



AM\1212517RO.docx 167/386 PE657.232v01-00

RO

Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
dispozitive medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă, (ii) infrastructura critică, 
fie ea fizică sau virtuală, (iii) furnizarea de 
bunuri și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice, (iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv inteligența artificială, 
tehnologia blockchain, programele 
informatice, robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în special în perspectiva tranziției 
către o economie verde și a tranziției 
digitale, precum și a rezilienței consolidate, 
în următoarele domenii: (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice și 
vaccinuri, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă, 
(ii) infrastructura critică, fie ea fizică sau 
virtuală, (iii) furnizarea de bunuri și 
servicii care contribuie la funcționarea și 
întreținerea infrastructurii critice, (iv) 
tehnologii generice, transformatoare, verzi 
și digitale esențiale, precum și inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru viitorul industrial al Uniunii, 
inclusiv inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, programele informatice, 
robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
curat și de pile de combustie, tehnologiile 
de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
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instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Or. en

Amendamentul 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe. În 
plus, proiectele importante de interes 

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe. În 
plus, proiectele importante de interes 
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european comun trebuie să poată beneficia 
în mod special de sprijin în cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice.

european comun, în conformitate cu 
obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii, luând în considerare în mod 
specific Regulamentul privind instituirea 
unui cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și a transparenței sporite în 
punerea lor în aplicare, trebuie să poată 
beneficia în mod special de sprijin în 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice.

Or. en

Amendamentul 187
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe. În 
plus, proiectele importante de interes 
european comun trebuie să poată beneficia 
în mod special de sprijin în cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice.

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe. În 
plus, proiectele importante de interes 
european comun, în special cele care 
vizează acoperirea diferențelor de 
dezvoltare economică dintre statele 
membre din estul și din vestul UE, trebuie 
să poată beneficia în mod special de sprijin 
în cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice.

Or. en

Amendamentul 188
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe. În 
plus, proiectele importante de interes 
european comun trebuie să poată beneficia 
în mod special de sprijin în cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice.

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe, cu 
excepția cazului în care aceștia reprezintă 
o amenințare la adresa integrității, 
stabilității sau apărării intereselor 
Uniunii. În plus, proiectele importante de 
interes european comun trebuie să poată 
beneficia în mod special de sprijin în 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice.

Or. en

Amendamentul 189
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe. În 
plus, proiectele importante de interes 
european comun trebuie să poată beneficia 
în mod special de sprijin în cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice.

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
respectă principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ”, și care ar avea nevoie 
de investiții pe termen lung sau care fac 
obiectul mecanismului de examinare a 
investițiilor străine directe. În plus, 
proiectele importante de interes european 
comun trebuie să poată beneficia în mod 
special de sprijin în cadrul componentei 
pentru investiții europene strategice.

Or. en
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Amendamentul 190
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Vizibilitatea finanțării acordate de 
Uniune prin Fondul InvestEU, în special 
prin componenta pentru investiții 
europene strategice și prioritățile 
strategice identificate ale acesteia, ar 
trebui asigurată printr-o comunicare 
eficace, evidențiind acțiunile finanțate de 
Uniune și rezultatele lor, cu scopul de a 
promova în mod corespunzător valoarea 
adăugată la nivelul Uniunii a 
programului InvestEU în cadrul 
redresării.

Or. en

Amendamentul 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Adăugarea componentei pentru 
investiții europene strategice este 
necesară ca urmare a epidemiei de 
COVID-19 la nivel global și a impactului 
acesteia asupra vieților oamenilor. 
Aceasta ar trebui să promoveze redresarea 
economică sustenabilă și să sporească 
reziliența, asigurând totodată 
adiționalitatea strictă a tuturor 
investițiilor sprijinite prin InvestEU.

Or. en
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Amendamentul 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Enikő Győri

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă.

(30) După cum se prevede în Pactul 
verde european și în Planul de investiții al 
Pactului verde european, ar trebui 
instituit un Mecanism pentru o tranziție 
justă pentru a aborda consecințele 
sociale, economice și de mediu ale 
realizării neutralității climatice a UE 
până în 2050 și ale îndeplinirii noului 
obiectiv climatic al UE pentru 2030. 
Mecanismul ar trebui să se axeze pe 
regiunile și sectoarele care sunt cel mai 
grav afectate de tranziție, dată fiind 
dependența lor de combustibilii fosili, 
inclusiv cărbune, turbă și șisturi 
bituminoase, sau de procese industriale 
cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră, 
dar care au o capacitate mai scăzută de a 
finanța investițiile necesare. Acesta ar 
trebui să fie format din trei piloni: un 
Fond pentru o tranziție justă, o schemă 
specială pentru o tranziție justă în cadrul 
InvestEU și o facilitate de împrumut 
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pentru sectorul public pentru a mobiliza 
investiții suplimentare în regiunile vizate 
sau în beneficiul acestora.

Or. en

Amendamentul 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă.

(30) După cum s-a propus în Pactul 
verde european1a și în Planul de investiții 
al Pactului verde european1b, ar trebui 
instituit un Mecanism pentru o tranziție 
justă pentru a aborda consecințele 
sociale, economice și de mediu ale 
îndeplinirii obiectivului climatic al UE 
pentru 2030 și ale realizării neutralității 
climatice a UE până în 2050. Acest 
mecanism ar trebui să fie format din trei 
piloni; un Fond pentru o tranziție justă 
(pilonul 1), o schemă specială pentru o 
tranziție justă în cadrul InvestEU (pilonul 
2) și o facilitate de împrumut pentru 
sectorul public (pilonul 3) ar trebui să se 
axeze pe regiunile cele mai afectate de 
tranziția verde și care au o capacitate mai 
scăzută de a finanța investițiile necesare. 
Prin urmare, InvestEU trebuie, de 
asemenea, să ofere sprijin financiar pentru 
a genera investiții în beneficiul regiunilor 
vizate de tranziția justă.

_________________
1a COM(2019)0640.
1b COM(2020)0021.

Or. en

Amendamentul 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă.

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă, cu un accent special pe 
regiunile care se confruntă cu provocări 
sociale și economice mai intense legate de 
tranziție, în concordanță cu Pactul verde 
european, cu Planul de investiții al 
Pactului verde european și cu instituirea 
Mecanismului pentru o tranziție justă.

Or. en

Amendamentul 196
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă.

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă. Aceste investiții nu ar 
trebui să fie luate în considerare atunci 
când se evaluează dacă există o 
concentrare excesivă de acțiuni ale 
programului într-o anumită zonă 
geografică.

Or. en

Amendamentul 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă.

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor și al 
activităților economice vizate de tranziția 
justă, precum și posibilitatea, pentru 
regiunile respective, de a beneficia de 
asistență tehnică specifică prin 
intermediul Platformei de consiliere 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă.

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă, chiar și atunci când 
proiectele sprijinite nu se află în regiunile 
menționate, cu condiția ca acestea să fie 
esențiale pentru promovarea tranziției în 
aceste teritorii.

Or. en

Amendamentul 199
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
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tranziția justă. tranziția justă. Evaluarea științifică ex-
ante și consultarea cu reprezentanții 
intereselor locale sunt esențiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor InvestEU.

Or. en

Amendamentul 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă.

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții în beneficiul regiunilor vizate de 
tranziția justă, în special în domeniul 
eficienței energetice și al energiei din 
surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 201
Enikő Győri

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Propunerea de instituire a 
Fondului pentru o tranziție justă a fost 
adoptată de Comisie la 14 ianuarie 2020. 
Pentru o mai bună programare și punere 
în aplicare a Fondului, planurile 
teritoriale pentru o tranziție justă, 
elaborate de statele membre în 
conformitate cu articolul [7] din 
regulament [Regulamentul privind FTJ], 
ar trebui să stabilească etapele esențiale și 
calendarul procesului de tranziție și să 
identifice teritoriile cel mai grav afectate 
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de tranziția către o economie neutră din 
punctul de vedere al carbonului și care 
dispun de o capacitate redusă de 
soluționare a provocărilor asociate 
tranziției.

Or. en

Amendamentul 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Pentru a pune în aplicare al doilea 
pilon al Mecanismului pentru o tranziție 
justă, o schemă specială pentru o tranziție 
justă în cadrul InvestEU ar trebui 
instituită orizontal, la nivelul tuturor 
componentelor de politică. Această 
schemă furnizează finanțare pentru 
nevoile de investiții suplimentare, în 
scopul sprijinirii regiunilor identificate în 
planurile teritoriale pentru o tranziție 
justă, elaborate în conformitate cu 
articolul [7] din regulament 
[Regulamentul FTJ] și aprobate de 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 203
Enikő Győri

Propunere de regulament
Considerentul 30 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) O schemă specifică pentru o 
tranziție justă în cadrul InvestEU ar 
trebui instituită orizontal, la nivelul 
tuturor componentelor de politică. 
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Aceasta constituie al doilea pilon al 
Mecanismului pentru o tranziție justă, 
sprijinind investiții suplimentare în 
beneficiul potențial al tuturor regiunilor 
identificate în planurile teritoriale pentru 
o tranziție justă. Schema, prin diverse 
produse financiare, ar trebui să permită 
investiții într-o gamă largă de proiecte, în 
concordanță cu eligibilitatea investițiilor 
în temeiul InvestEU. Proiectele din 
regiunile identificate în planurile pentru o 
tranziție justă sau proiectele care aduc 
beneficii regiunilor respective, chiar dacă 
nu sunt localizate în regiunile menționate, 
pot beneficia de schemă, dar numai dacă 
finanțarea în afara regiunilor vizate de 
tranziția justă este esențială pentru 
tranziție în aceste regiuni.

Or. en

Amendamentul 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Fiecare componentă de politică 
trebuie să fie formată din două 
compartimente, și anume un compartiment 
pentru UE și un compartiment pentru 
statele membre. Compartimentul pentru 
UE trebuie să vizeze în mod proporțional 
disfuncționalități specifice ale pieței sau 
situații specifice de investiții sub nivelul 
optim care afectează ansamblul Uniunii sau 
statele membre. Operațiunile care 
beneficiază de sprijin trebuie să aibă o 
valoare adăugată clară pentru Uniune. 
Compartimentul pentru statele membre 
trebuie să le ofere statelor membre, dar și 
autorităților regionale prin intermediul 
statelor membre, posibilitatea de a 
contribui cu o cotă din resursele lor 
provenite din fondurile care fac obiectul 

(31) Fiecare componentă de politică 
trebuie să fie formată din două 
compartimente, și anume un compartiment 
pentru UE și un compartiment pentru 
statele membre. Compartimentul pentru 
UE trebuie să vizeze în mod proporțional 
disfuncționalități specifice ale pieței sau 
situații specifice de investiții sub nivelul 
optim care afectează ansamblul Uniunii sau 
statele membre. Operațiunile care 
beneficiază de sprijin trebuie să aibă o 
valoare adăugată clară pentru Uniune. 
Compartimentul pentru statele membre 
trebuie să le ofere statelor membre, dar și 
autorităților regionale prin intermediul 
statelor membre, posibilitatea de a 
contribui cu o cotă din resursele lor 
provenite din fondurile care fac obiectul 
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gestiunii partajate la provizionarea 
garanției UE și posibilitatea de a utiliza 
garanția UE în operațiuni de finanțare sau 
de investiții care să vizeze 
disfuncționalități specifice ale pieței sau 
situații specifice de investiții sub nivelul 
optim de pe teritoriile lor, inclusiv în 
zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel 
cum urmează a fi prevăzut în acordul de 
contribuție, în așa fel încât să fie 
îndeplinite obiectivele fondului care face 
obiectul gestiunii partajate. Operațiunile 
sprijinite din Fondul InvestEU atât prin 
intermediul compartimentului pentru UE, 
cât și al compartimentului pentru statele 
membre nu trebuie să dubleze sau să 
elimine finanțarea privată ori să denatureze 
concurența pe piața internă.

gestiunii partajate la provizionarea 
garanției UE și posibilitatea de a utiliza 
garanția UE în operațiuni de finanțare sau 
de investiții care să vizeze 
disfuncționalități specifice ale pieței sau 
situații specifice de investiții sub nivelul 
optim de pe teritoriile lor, inclusiv în 
zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi 
regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel 
cum urmează a fi prevăzut în acordul de 
contribuție, în așa fel încât să fie 
îndeplinite obiectivele fondului care face 
obiectul gestiunii partajate. În plus, 
planurile de redresare și reziliență 
prevăzute de Mecanismul de redresare și 
reziliență pot include contribuții 
suplimentare la compartimentul pentru 
statele membre, iar operațiunile sprijinite 
din Fondul InvestEU atât prin intermediul 
compartimentului pentru UE, cât și al 
compartimentului pentru statele membre 
nu trebuie să dubleze sau să elimine 
finanțarea privată ori să denatureze 
concurența pe piața internă.

Or. en

Justificare

Pentru ca fondurile să fie disponibile în temeiul Mecanismului de redresare și reziliență 
pentru a alimenta compartimentele pentru statele membre, este necesară programarea 
acestora în planurile de redresare și reziliență ale statelor membre și în concordanță cu 
obiectivele din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Amendamentul 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Compartimentul pentru statele 
membre trebuie să fie conceput în așa fel 
încât să permită utilizarea fondurilor care 
fac obiectul gestiunii partajate pentru a 
proviziona o garanție emisă de Uniune. 

(32) Compartimentul pentru statele 
membre trebuie să fie conceput în așa fel 
încât să permită utilizarea fondurilor care 
fac obiectul gestiunii partajate sau 
contribuții suplimentare din planurile de 
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Această posibilitate ar mări valoarea 
adăugată a garanției UE prin acordarea de 
sprijin prin intermediul acestei garanții 
unei game mai largi de destinatari finali și 
de proiecte și prin diversificarea 
mijloacelor de realizare a obiectivelor 
fondurilor care fac obiectul gestiunii 
partajate, garantând în același timp o 
gestionare coerentă a riscurilor cu privire la 
datoriile contingente, prin implementarea 
garanției UE în cadrul gestiunii indirecte. 
Uniunea trebuie să garanteze operațiunile 
de finanțare și de investiții prevăzute în 
acordurile de garantare încheiate între 
Comisie și partenerii de implementare în 
cadrul compartimentului pentru statele 
membre. Fondurile care fac obiectul 
gestiunii partajate trebuie să asigure 
provizionarea garanției, respectând rata de 
provizionare stabilită de Comisie și 
prevăzută în acordul de contribuție semnat 
cu statul membru, în funcție de natura 
operațiunilor și de pierderile preconizate 
care rezultă. Statul membru ar urma să își 
asume pierderile ce depășesc pierderile 
preconizate, emițând o garanție reciprocă 
(back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste 
măsuri trebuie prevăzute într-un acord de 
contribuție unică încheiat cu fiecare stat 
membru care alege în mod voluntar această 
opțiune. Acordul de contribuție trebuie să 
cuprindă acordul sau acordurile de 
garantare specifice care urmează să fie 
puse în aplicare în statele membre în cauză 
pe baza normelor Fondului InvestEU, 
precum și eventualele delimitări regionale. 
Stabilirea ratei de provizionare de la caz la 
caz necesită o derogare de la articolul 211 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului30 (denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”). Se 
prevede, de asemenea, un set unic de 
norme privind garanțiile bugetare sprijinite 
de fondurile gestionate la nivel central sau 
de fondurile care fac obiectul gestiunii 
partajate, ceea ce ar urma să faciliteze 
combinarea acestora.

redresare și reziliență din cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență 
pentru a proviziona o garanție emisă de 
Uniune. Această posibilitate ar mări 
valoarea adăugată a garanției UE prin 
acordarea de sprijin prin intermediul 
acestei garanții unei game mai largi de 
destinatari finali și de proiecte și prin 
diversificarea mijloacelor de realizare a 
obiectivelor fondurilor care fac obiectul 
gestiunii partajate, garantând în același 
timp o gestionare coerentă a riscurilor cu 
privire la datoriile contingente, prin 
implementarea garanției UE în cadrul 
gestiunii indirecte. Uniunea trebuie să 
garanteze operațiunile de finanțare și de 
investiții prevăzute în acordurile de 
garantare încheiate între Comisie și 
partenerii de implementare în cadrul 
compartimentului pentru statele membre. 
Fondurile care fac obiectul gestiunii 
partajate trebuie să asigure provizionarea 
garanției, respectând rata de provizionare 
stabilită de Comisie și prevăzută în acordul 
de contribuție semnat cu statul membru, în 
funcție de natura operațiunilor și de 
pierderile preconizate care rezultă. Statul 
membru ar urma să își asume pierderile ce 
depășesc pierderile preconizate, emițând o 
garanție reciprocă (back-to-back) în 
favoarea Uniunii. Aceste măsuri trebuie 
prevăzute într-un acord de contribuție 
unică încheiat cu fiecare stat membru care 
alege în mod voluntar această opțiune. 
Acordul de contribuție trebuie să cuprindă 
acordul sau acordurile de garantare 
specifice care urmează să fie puse în 
aplicare în statele membre în cauză pe baza 
normelor Fondului InvestEU, precum și 
eventualele delimitări regionale. Stabilirea 
ratei de provizionare de la caz la caz 
necesită o derogare de la articolul 211 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului30 (denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”). Se 
prevede, de asemenea, un set unic de 
norme privind garanțiile bugetare sprijinite 
de fondurile gestionate la nivel central sau 
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de contribuții suplimentare din planurile 
de redresare și reziliență din cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, 
ceea ce ar urma să faciliteze combinarea 
acestora.

_________________ _________________
30 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

30 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Justificare

Pentru ca fondurile să fie disponibile în temeiul Mecanismului de redresare și reziliență 
pentru a alimenta compartimentele pentru statele membre, este necesară programarea 
acestora în planurile de redresare și reziliență ale statelor membre și în concordanță cu 
obiectivele din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Amendamentul 206
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Compartimentul pentru statele 
membre trebuie să fie conceput în așa fel 
încât să permită utilizarea fondurilor care 
fac obiectul gestiunii partajate pentru a 
proviziona o garanție emisă de Uniune. 
Această posibilitate ar mări valoarea 
adăugată a garanției UE prin acordarea de 
sprijin prin intermediul acestei garanții 
unei game mai largi de destinatari finali și 
de proiecte și prin diversificarea 

(32) Compartimentul pentru statele 
membre trebuie să fie conceput în așa fel 
încât să permită utilizarea fondurilor care 
fac obiectul gestiunii partajate pentru a 
proviziona o garanție emisă de Uniune. 
Această posibilitate ar mări valoarea 
adăugată a garanției UE prin acordarea de 
sprijin prin intermediul acestei garanții 
unei game mai largi de destinatari finali și 
de proiecte și prin diversificarea 
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mijloacelor de realizare a obiectivelor 
fondurilor care fac obiectul gestiunii 
partajate, garantând în același timp o 
gestionare coerentă a riscurilor cu privire la 
datoriile contingente, prin implementarea 
garanției UE în cadrul gestiunii indirecte. 
Uniunea trebuie să garanteze operațiunile 
de finanțare și de investiții prevăzute în 
acordurile de garantare încheiate între 
Comisie și partenerii de implementare în 
cadrul compartimentului pentru statele 
membre. Fondurile care fac obiectul 
gestiunii partajate trebuie să asigure 
provizionarea garanției, respectând rata de 
provizionare stabilită de Comisie și 
prevăzută în acordul de contribuție semnat 
cu statul membru, în funcție de natura 
operațiunilor și de pierderile preconizate 
care rezultă. Statul membru ar urma să își 
asume pierderile ce depășesc pierderile 
preconizate, emițând o garanție reciprocă 
(back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste 
măsuri trebuie prevăzute într-un acord de 
contribuție unică încheiat cu fiecare stat 
membru care alege în mod voluntar această 
opțiune. Acordul de contribuție trebuie să 
cuprindă acordul sau acordurile de 
garantare specifice care urmează să fie 
puse în aplicare în statele membre în cauză 
pe baza normelor Fondului InvestEU, 
precum și eventualele delimitări regionale. 
Stabilirea ratei de provizionare de la caz la 
caz necesită o derogare de la articolul 211 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului30 (denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”). Se 
prevede, de asemenea, un set unic de 
norme privind garanțiile bugetare sprijinite 
de fondurile gestionate la nivel central sau 
de fondurile care fac obiectul gestiunii 
partajate, ceea ce ar urma să faciliteze 
combinarea acestora.

mijloacelor de realizare a obiectivelor 
fondurilor care fac obiectul gestiunii 
partajate, garantând în același timp o 
gestionare coerentă a riscurilor cu privire la 
datoriile contingente, prin implementarea 
garanției UE în cadrul gestiunii indirecte. 
Uniunea trebuie să garanteze operațiunile 
de finanțare și de investiții prevăzute în 
acordurile de garantare încheiate între 
Comisie și partenerii de implementare în 
cadrul compartimentului pentru statele 
membre. Fondurile care fac obiectul 
gestiunii partajate trebuie să asigure 
provizionarea garanției, respectând rata de 
provizionare stabilită de Comisie și 
prevăzută în acordul de contribuție semnat 
cu statul membru, în funcție de natura 
operațiunilor și de pierderile preconizate 
care rezultă și ținând seama de diversele 
situații socioeconomice din fiecare stat 
membru. Statul membru ar urma să își 
asume pierderile ce depășesc pierderile 
preconizate, emițând o garanție reciprocă 
(back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste 
măsuri trebuie prevăzute într-un acord de 
contribuție unică încheiat cu fiecare stat 
membru care alege în mod voluntar această 
opțiune. Acordul de contribuție trebuie să 
cuprindă acordul sau acordurile de 
garantare specifice care urmează să fie 
puse în aplicare în statele membre în cauză 
pe baza normelor Fondului InvestEU, 
precum și eventualele delimitări regionale. 
Stabilirea ratei de provizionare de la caz la 
caz necesită o derogare de la articolul 211 
alineatul (1) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului30 (denumit în 
continuare „Regulamentul financiar”). Se 
prevede, de asemenea, un set unic de 
norme privind garanțiile bugetare sprijinite 
de fondurile gestionate la nivel central sau 
de fondurile care fac obiectul gestiunii 
partajate, ceea ce ar urma să faciliteze 
combinarea acestora.

_________________ _________________
30 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 

30 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
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din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Trebuie instituit un parteneriat 
între Comisie și grupul BEI pe baza 
punctelor forte ale fiecărui partener, 
pentru a asigura un impact maxim al 
politicilor, eficiența implementării, 
supravegherea corespunzătoare a 
gestionării bugetului și a gestionării 
riscurilor, iar acest parteneriat trebuie să 
sprijine un acces direct efectiv și incluziv 
la garanția UE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Trebuie instituit un parteneriat între 
Comisie și grupul BEI pe baza punctelor 

(33) Trebuie instituit un parteneriat între 
Comisie și grupul BEI pe baza punctelor 
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forte ale fiecărui partener, pentru a asigura 
un impact maxim al politicilor, eficiența 
implementării, supravegherea 
corespunzătoare a gestionării bugetului și a 
gestionării riscurilor, iar acest parteneriat 
trebuie să sprijine un acces direct efectiv și 
incluziv la garanția UE.

forte ale fiecărui partener, pentru a asigura 
un impact maxim al politicilor, eficiența 
implementării, supravegherea 
corespunzătoare a gestionării bugetului și a 
gestionării riscurilor, iar acest parteneriat 
trebuie să sprijine un acces direct efectiv și 
incluziv la garanția UE. BEI ar trebui să 
asigure, fără întârziere, alinierea politicii 
sale de împrumuturi în sectorul 
transporturilor cu Pactul verde european, 
în general, și cu obiectivele climatice ale 
UE, în special.

Or. en

Amendamentul 209
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a putea canaliza sprijinul 
către economia europeană prin intermediul 
Fondului European de Investiții (FEI), 
Comisia trebuie să fie în măsură să 
participe la una sau mai multe eventuale 
majorări de capital ale FEI pentru a-i 
permite să continue să sprijine economia 
europeană și redresarea ei. Uniunea trebuie 
să fie în măsură să își mențină cota-parte 
globală în capitalul FEI, ținând seama în 
mod corespunzător de implicațiile 
financiare. Trebuie prevăzut un pachet 
financiar suficient în acest scop în cadrul 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027.

(34) Pentru a putea canaliza sprijinul 
către economia europeană prin intermediul 
Fondului European de Investiții (FEI), 
Comisia trebuie să fie în măsură să 
participe la una sau mai multe eventuale 
majorări de capital ale FEI pentru a-i 
permite să continue să sprijine economia 
europeană și redresarea ei verde. Uniunea 
trebuie să fie în măsură să își mențină cota-
parte globală în capitalul FEI, ținând seama 
în mod corespunzător de implicațiile 
financiare. Trebuie prevăzut un pachet 
financiar suficient în acest scop în cadrul 
financiar multianual pentru perioada 2021-
2027.

Or. en

Amendamentul 210
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
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Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
pe lângă grupul BEI, cu privire la 
orientările în materie de investiții, la 
sistemul de urmărire a politicilor climatice, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, după caz, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
guvernanță, iar după aceea implicarea 
partenerilor de implementare trebuie să se 
facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare 
și ale altor părți interesate, inclusiv ale 
autorităților locale și ale societății civile, 
pe lângă grupul BEI, cu privire la 
orientările în materie de investiții, la 
sistemul de urmărire a politicilor climatice, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, inclusiv contabilizarea 
capitalului natural și analiza ciclului de 
viață, după caz, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
guvernanță, iar după aceea implicarea 
partenerilor de implementare trebuie să se 
facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
pe lângă grupul BEI, cu privire la 
orientările în materie de investiții, la 
sistemul de urmărire a politicilor climatice, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, după caz, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
guvernanță, iar după aceea implicarea 
partenerilor de implementare trebuie să se 

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
pe lângă grupul BEI, precum și ale altor 
părți interesate, inclusiv autorități locale 
și societatea civilă, cu privire la orientările 
în materie de investiții, la sistemul de 
urmărire a politicilor climatice și de mediu, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, după caz, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
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facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

guvernanță, iar după aceea implicarea 
partenerilor de implementare trebuie să se 
facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
pe lângă grupul BEI, cu privire la 
orientările în materie de investiții, la 
sistemul de urmărire a politicilor climatice, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, după caz, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
guvernanță, iar după aceea implicarea 
partenerilor de implementare trebuie să se 
facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
pe lângă grupul BEI, cu privire la 
orientările în materie de investiții, la 
sistemul de urmărire a politicilor climatice, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, după caz, și la impactul 
asupra ocupării forței de muncă și a 
locurilor de muncă, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
guvernanță, iar după aceea implicarea 
partenerilor de implementare trebuie să se 
facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
pe lângă grupul BEI, cu privire la 
orientările în materie de investiții, la 
sistemul de urmărire a politicilor climatice, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, după caz, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
guvernanță, iar după aceea implicarea 
partenerilor de implementare trebuie să se 
facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
pe lângă grupul BEI, cu privire la 
orientările în materie de investiții, la 
sistemul de urmărire a politicilor climatice, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, după caz, și la impactul 
asupra ocupării forței de muncă și a 
locurilor de muncă, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
guvernanță, iar după aceea implicarea 
partenerilor de implementare trebuie să se 
facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Fondul InvestEU trebuie să fie 
deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe 
care sunt membre ale Asociației Europene 
a Liberului Schimb, din partea țărilor în 
curs de aderare, a țărilor candidate și 
potențial candidate, din partea țărilor 
incluse în politica europeană de vecinătate 
și a altor țări, în conformitate cu condițiile 
stabilite între Uniune și țările respective. 
Acest lucru trebuie să permită continuarea 
cooperării cu țările relevante, dacă este 
cazul, în special în domeniile cercetării și 
inovării, dar și al IMM-urilor.

(36) Fondul InvestEU trebuie să fie 
deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe 
care sunt membre ale Asociației Europene 
a Liberului Schimb, din partea țărilor în 
curs de aderare, a țărilor candidate și 
potențial candidate, din partea țărilor 
incluse în politica europeană de vecinătate 
și a altor țări, în conformitate cu condițiile 
stabilite între Uniune și țările respective. 
Ar trebui să se asigure cooperare și sprijin 
pentru a reduce dependența de 
combustibilii fosili și pentru a crește 
accesul la energia regenerabilă la prețuri 
accesibile, precum și pentru a sprijini 
accesul la știință, tehnologie și inovare, în 
conformitate cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD). Acest lucru trebuie să 
permită continuarea cooperării cu țările 
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relevante, dacă este cazul, în special în 
domeniile cercetării și inovării, dar și al 
IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Fondul InvestEU trebuie să fie 
deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe 
care sunt membre ale Asociației Europene 
a Liberului Schimb, din partea țărilor în 
curs de aderare, a țărilor candidate și 
potențial candidate, din partea țărilor 
incluse în politica europeană de 
vecinătate și a altor țări, în conformitate 
cu condițiile stabilite între Uniune și țările 
respective. Acest lucru trebuie să permită 
continuarea cooperării cu țările relevante, 
dacă este cazul, în special în domeniile 
cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

(36) Fondul InvestEU trebuie să fie 
deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe 
care sunt membre ale Asociației Europene 
a Liberului Schimb și din partea țărilor în 
curs de aderare. Acest lucru trebuie să 
permită continuarea cooperării cu țările 
relevante, dacă este cazul, în special în 
domeniile cercetării și inovării, dar și al 
IMM-urilor.

Or. en

Amendamentul 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Se preconizează că garanția UE în 
valoare de 75 153 850 000 EUR (în prețuri 
curente) la nivelul Uniunii va mobiliza 
investiții suplimentare de peste 
1 000 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii 
și trebuie să fie alocată cu titlu indicativ 

(38) Se preconizează că garanția UE în 
valoare de 25 000 000 000 EUR (în prețuri 
curente) la nivelul Uniunii va mobiliza 
investiții suplimentare la nivelul Uniunii și 
trebuie să fie alocată cu titlu indicativ între 
componentele de politică.
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între componentele de politică. Cu toate 
acestea, componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să aibă o parte 
dedicată din garanția UE.

Or. en

Amendamentul 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Se preconizează că garanția UE în 
valoare de 75 153 850 000 EUR (în prețuri 
curente) la nivelul Uniunii va mobiliza 
investiții suplimentare de peste 
1 000 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii 
și trebuie să fie alocată cu titlu indicativ 
între componentele de politică. Cu toate 
acestea, componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să aibă o parte 
dedicată din garanția UE.

(38) Se preconizează că garanția UE în 
valoare de 80 523 320 000 EUR (în prețuri 
curente) la nivelul Uniunii va mobiliza 
investiții suplimentare de peste 
1 071 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii 
și trebuie să fie alocată cu titlu indicativ 
între componentele de politică. Cu toate 
acestea, componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să aibă o parte 
dedicată din garanția UE.

Or. en

Amendamentul 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Garanția UE care stă la baza 
Fondului InvestEU trebuie să fie 
implementată indirect de către Comisie, 
bazându-se pe partenerii de implementare, 
care sunt în contact cu intermediarii 
financiari, după caz, și cu destinatarii 
finali. Selecția partenerilor de 
implementare trebuie să se facă transparent 

(40) Garanția UE care stă la baza 
Fondului InvestEU trebuie să fie 
implementată indirect de către Comisie, 
bazându-se pe partenerii de implementare, 
care sunt în contact cu intermediarii 
financiari, după caz, și cu destinatarii 
finali. Selecția partenerilor de 
implementare trebuie să se facă transparent 
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și fără vreun conflict de interese. Comisia 
trebuie să încheie cu fiecare partener de 
implementare un acord de garantare care să 
aloce capacitate de garantare din Fondul 
InvestEU, pentru a sprijini operațiunile de 
finanțare și de investiții care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate ale Fondului 
InvestEU și care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. Gestionarea riscurilor 
aferente garanției UE nu trebuie să 
împiedice partenerii de implementare să 
aibă acces direct la garanția UE. Odată ce 
garanția UE este acordată partenerilor de 
implementare în cadrul compartimentului 
pentru UE, ei trebuie să fie pe deplin 
responsabili pentru întregul proces de 
investiții și pentru procesul de diligență 
aferent operațiunilor de finanțare sau de 
investiții. Fondul InvestEU trebuie să 
sprijine proiecte care au în general un 
profil de risc mai ridicat decât proiectele 
susținute de operațiunile normale ale 
partenerilor de implementare și care nu ar 
fi putut fi realizate în perioada în care 
poate fi folosită garanția UE sau nu ar fi 
putut fi realizate în aceeași măsură de către 
alte surse publice sau private fără sprijinul 
InvestEU. Cu toate acestea, la criteriul de 
adiționalitate se pot aplica condiții 
specifice în ceea ce privește operațiunile 
de finanțare și de investiții din cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice care rezultă din obiectivul său.

și fără vreun conflict de interese. Comisia 
trebuie să încheie cu fiecare partener de 
implementare un acord de garantare care să 
aloce capacitate de garantare din Fondul 
InvestEU, pentru a sprijini operațiunile de 
finanțare și de investiții care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate ale Fondului 
InvestEU și care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. Gestionarea riscurilor 
aferente garanției UE nu trebuie să 
împiedice partenerii de implementare să 
aibă acces direct la garanția UE. Odată ce 
garanția UE este acordată partenerilor de 
implementare în cadrul compartimentului 
pentru UE, ei trebuie să fie pe deplin 
responsabili pentru întregul proces de 
investiții și pentru procesul de diligență 
aferent operațiunilor de finanțare sau de 
investiții. Fondul InvestEU trebuie să 
sprijine proiecte care au în general un 
profil de risc mai ridicat decât proiectele 
susținute de operațiunile normale ale 
partenerilor de implementare și care nu ar 
fi putut fi realizate în perioada în care 
poate fi folosită garanția UE sau nu ar fi 
putut fi realizate în aceeași măsură de către 
alte surse publice sau private fără sprijinul 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 219
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Fondul InvestEU trebuie să fie 
dotat cu o structură de guvernanță a cărei 

(41) Fondul InvestEU trebuie să fie 
dotat cu o structură de guvernanță a cărei 
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funcție trebuie să fie proporțională cu 
unicul său scop de a asigura folosirea 
adecvată a garanției UE, în vederea 
garantării independenței politice a 
deciziilor legate de investiții. Această 
structură de guvernanță trebuie să fie 
compusă dintr-un consiliu consultativ, un 
comitet director și un comitet pentru 
investiții total independent. În cadrul 
componenței generale a structurii de 
guvernanță trebuie să se urmărească 
realizarea echilibrului de gen. Structura de 
guvernanță nu trebuie să aducă atingere sau 
să interfereze cu procesul decizional al 
grupului BEI sau al altor parteneri de 
implementare sau să se substituie organelor 
lor de conducere respective.

funcție trebuie să fie proporțională cu 
unicul său scop de a asigura folosirea 
adecvată a garanției UE, în vederea 
garantării independenței politice a 
deciziilor legate de investiții. Această 
structură de guvernanță trebuie să fie 
compusă dintr-un consiliu consultativ, un 
comitet director și un comitet pentru 
investiții total independent. În cadrul 
componenței generale a structurii de 
guvernanță trebuie să se asigure echilibrul 
de gen, rezervându-se sexului 
subreprezentat un procent de cel puțin 
40 %. Structura de guvernanță, precum și 
fiecare dintre comitete nu trebuie să aducă 
atingere sau să interfereze cu procesul 
decizional al grupului BEI sau al altor 
parteneri de implementare sau să se 
substituie organelor lor de conducere 
respective.

Or. en

Amendamentul 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Fondul InvestEU trebuie să fie 
dotat cu o structură de guvernanță a cărei 
funcție trebuie să fie proporțională cu 
unicul său scop de a asigura folosirea 
adecvată a garanției UE, în vederea 
garantării independenței politice a 
deciziilor legate de investiții. Această 
structură de guvernanță trebuie să fie 
compusă dintr-un consiliu consultativ, un 
comitet director și un comitet pentru 
investiții total independent. În cadrul 
componenței generale a structurii de 
guvernanță trebuie să se urmărească 
realizarea echilibrului de gen. Structura 
de guvernanță nu trebuie să aducă atingere 
sau să interfereze cu procesul decizional al 

(41) Fondul InvestEU trebuie să fie 
dotat cu o structură de guvernanță a cărei 
funcție trebuie să fie proporțională cu 
unicul său scop de a asigura folosirea 
adecvată a garanției UE, în vederea 
garantării independenței politice a 
deciziilor legate de investiții. Această 
structură de guvernanță trebuie să fie 
compusă dintr-un consiliu consultativ, un 
comitet director și un comitet pentru 
investiții total independent. Structura de 
guvernanță nu trebuie să aducă atingere sau 
să interfereze cu procesul decizional al 
grupului BEI sau al altor parteneri de 
implementare sau să se substituie organelor 
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grupului BEI sau al altor parteneri de 
implementare sau să se substituie organelor 
lor de conducere respective.

lor de conducere respective.

Or. en

Amendamentul 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Trebuie să se înființeze un consiliu 
consultativ format din reprezentanți ai 
partenerilor de implementare, reprezentanți 
ai statelor membre, un expert numit de 
Comitetul Economic și Social European și 
un expert numit de Comitetul Regiunilor, 
pentru a se face schimb de informații și de 
opinii cu privire la utilizarea produselor 
financiare mobilizate în cadrul Fondului 
InvestEU și pentru a discuta despre 
evoluția nevoilor și despre produsele noi, 
inclusiv despre lacunele existente pe piață 
în anumite teritorii.

(42) Trebuie să se înființeze un consiliu 
consultativ format din reprezentanți ai 
partenerilor de implementare, reprezentanți 
ai statelor membre, un expert numit de 
Comitetul Economic și Social European și 
un expert numit de Comitetul Regiunilor, 
pentru a se face schimb de informații și de 
opinii cu privire la utilizarea produselor 
financiare mobilizate în cadrul Fondului 
InvestEU și pentru a discuta despre 
evoluția nevoilor și despre produsele noi, 
inclusiv despre lacunele existente pe piață 
în anumite teritorii. Un reprezentant al 
sindicatului – fără drept de vot – poate fi 
numit în consiliul consultativ. Acesta va fi 
numit de Comisia Europeană la 
propunerea partenerului social european 
care reprezintă forța de muncă.

Or. en

Amendamentul 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Trebuie să se înființeze un consiliu (42) Trebuie să se înființeze un consiliu 
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consultativ format din reprezentanți ai 
partenerilor de implementare, reprezentanți 
ai statelor membre, un expert numit de 
Comitetul Economic și Social European și 
un expert numit de Comitetul Regiunilor, 
pentru a se face schimb de informații și de 
opinii cu privire la utilizarea produselor 
financiare mobilizate în cadrul Fondului 
InvestEU și pentru a discuta despre 
evoluția nevoilor și despre produsele noi, 
inclusiv despre lacunele existente pe piață 
în anumite teritorii.

consultativ format din reprezentanți ai 
partenerilor de implementare, reprezentanți 
ai statelor membre, un expert numit de 
Comitetul Economic și Social European și 
un expert numit de Comitetul Regiunilor, 
pentru a se face schimb de informații și de 
opinii cu privire la utilizarea produselor 
financiare mobilizate în cadrul Fondului 
InvestEU și pentru a discuta despre 
evoluția nevoilor și despre produsele noi, 
inclusiv despre lacunele existente pe piață 
în anumite teritorii. Un reprezentant al 
sindicatului, fără drept de vot, poate fi 
numit în consiliul consultativ de către 
Comisia Europeană la propunerea 
partenerului social european care 
reprezintă forța de muncă.

Or. en

Amendamentul 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Comitetul director, format din 
reprezentanți ai Comisiei, reprezentanți ai 
partenerilor de implementare și un expert 
fără drept de vot desemnat de Parlamentul 
European, trebuie să stabilească orientările 
strategice și operaționale pentru Fondul 
InvestEU.

(44) Comitetul director, echilibrat din 
punctul de vedere al genului și format din 
reprezentanți ai Comisiei, reprezentanți ai 
partenerilor de implementare și un expert 
fără drept de vot desemnat de Parlamentul 
European, trebuie să stabilească orientările 
strategice și operaționale pentru Fondul 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Considerentul 45
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Comisia trebuie să evalueze 
compatibilitatea operațiunilor de finanțare 
și de investiții prezentate de partenerii de 
implementare cu toată legislația și toate 
politicile Uniunii. Deciziile privind 
operațiunile de finanțare și de investiții 
trebuie, în ultimă instanță, să fie luate de 
un partener de implementare.

(45) Comisia trebuie să evalueze 
compatibilitatea operațiunilor de finanțare 
și de investiții prezentate de partenerii de 
implementare cu toată legislația și toate 
politicile Uniunii și alinierea lor la 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” stabilit în Regulamentul 
privind taxonomia. Deciziile privind 
operațiunile de finanțare și de investiții 
trebuie, în ultimă instanță, să fie luate de 
un partener de implementare.

Or. en

Amendamentul 225
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Comisia trebuie să evalueze 
compatibilitatea operațiunilor de finanțare 
și de investiții prezentate de partenerii de 
implementare cu toată legislația și toate 
politicile Uniunii. Deciziile privind 
operațiunile de finanțare și de investiții 
trebuie, în ultimă instanță, să fie luate de 
un partener de implementare.

(45) Comisia trebuie să evalueze 
compatibilitatea operațiunilor de finanțare 
și de investiții prezentate de partenerii de 
implementare cu toată legislația și toate 
politicile Uniunii, în special cu principiul 
de „a nu prejudicia în mod semnificativ” 
prevăzut în Regulamentul UE privind 
taxonomia. Deciziile privind operațiunile 
de finanțare și de investiții trebuie, în 
ultimă instanță, să fie luate de un partener 
de implementare.

Or. en

Amendamentul 226
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 46
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Comitetul pentru investiții format 
din experți independenți trebuie să ia 
decizia finală cu privire la acordarea 
sprijinului din garanția UE pentru 
operațiunile de finanțare și de investiții 
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, 
furnizând astfel cunoștințe de specialitate 
externe în evaluarea investițiilor legate de 
proiecte. Comitetul pentru investiții trebuie 
să aibă formațiuni diferite pentru a acoperi 
diferitele domenii și sectoare de politică cât 
se poate de bine.

(46) Comitetul pentru investiții format 
din experți independenți trebuie să ia 
decizia finală cu privire la acordarea 
sprijinului din garanția UE pentru 
operațiunile de finanțare și de investiții 
care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, în 
special principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ”, furnizând astfel 
cunoștințe de specialitate externe în 
evaluarea investițiilor legate de proiecte. 
Comitetul pentru investiții trebuie să aibă 
formațiuni diferite pentru a acoperi 
diferitele domenii și sectoare de politică cât 
se poate de bine.

Or. en

Amendamentul 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) De asemenea, Comitetul pentru 
investiții trebuie să devină responsabil, 
încă de la constituirea sa, și de acordarea 
beneficiului garanției UE pentru operațiuni 
de finanțare și de investiții în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017, pentru a 
se evita ca propunerile de utilizare a 
garanției UE să fie evaluate de structuri 
similare paralele.

(47) De asemenea, Comitetul pentru 
investiții trebuie să devină responsabil, 
încă de la constituirea sa, și de acordarea 
beneficiului garanției UE pentru operațiuni 
de finanțare și de investiții în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017, pentru a 
se evita ca propunerile de utilizare a 
garanției UE să fie evaluate de structuri 
similare paralele, după consultările 
relevante cu toate părțile interesate și în 
condiții de deplină transparență și 
responsabilitate.

Or. en

Amendamentul 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) De asemenea, Comitetul pentru 
investiții trebuie să devină responsabil, 
încă de la constituirea sa, și de acordarea 
beneficiului garanției UE pentru operațiuni 
de finanțare și de investiții în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017, pentru a 
se evita ca propunerile de utilizare a 
garanției UE să fie evaluate de structuri 
similare paralele.

(47) De asemenea, Comitetul pentru 
investiții trebuie să devină responsabil, 
încă de la constituirea sa, și de acordarea 
beneficiului garanției UE pentru operațiuni 
de finanțare și de investiții în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017, pentru a 
se evita ca propunerile de utilizare a 
garanției UE să fie evaluate de structuri 
similare paralele, precum și să consulte 
experți din organizațiile din domeniul 
climatic și al mediului și din organizațiile 
societății civile.

Or. en

Amendamentul 229
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) La selectarea partenerilor de 
implementare pentru mobilizarea Fondului 
InvestEU, Comisia trebuie să țină seama de 
capacitatea contrapărții de a îndeplini 
obiectivele Fondului InvestEU și de a 
contribui cu resursele proprii pentru a 
asigura o diversificare și o acoperire 
geografică adecvate, pentru a atrage 
investitori privați și pentru a furniza o 
diversificare suficientă a riscurilor și soluții 
pentru remedierea disfuncționalităților 
pieței și a situațiilor de investiții sub 
nivelul optim. Având în vedere rolul său 
prevăzut de tratate, capacitatea sa de a 
acționa în toate statele membre și 
experiența existentă în cadrul 

(49) La selectarea partenerilor de 
implementare pentru mobilizarea Fondului 
InvestEU, Comisia trebuie să țină seama de 
capacitatea contrapărții de a îndeplini 
obiectivele Fondului InvestEU și de a 
contribui cu resursele proprii pentru a 
asigura o diversificare și o acoperire 
geografică adecvate, precum și un 
echilibru de gen corespunzător, pentru a 
atrage investitori privați și pentru a furniza 
o diversificare suficientă a riscurilor și 
soluții pentru remedierea 
disfuncționalităților pieței și a situațiilor de 
investiții sub nivelul optim. Având în 
vedere rolul său prevăzut de tratate, 
capacitatea sa de a acționa în toate statele 
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instrumentelor financiare actuale și al 
FEIS, Grupul BEI trebuie să rămână un 
partener de implementare privilegiat în 
cadrul compartimentului pentru UE al 
Fondului InvestEU. Pe lângă grupul BEI, 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare trebuie să poată oferi o gamă 
complementară de produse financiare, 
având în vedere că experiența și 
capacitățile acestora la nivel național și 
regional ar putea fi benefice pentru 
maximizarea impactului fondurilor publice 
asupra întregului teritoriu al Uniunii și 
pentru asigurarea unui echilibru geografic 
echitabil al proiectelor. Programul 
InvestEU trebuie implementat astfel încât 
să promoveze condiții de concurență 
echitabile pentru băncile și instituțiile de 
promovare mai mici și mai tinere. În plus, 
trebuie să fie posibil ca și alte instituții 
financiare internaționale să devină 
parteneri de implementare, mai ales atunci 
când acestea prezintă un avantaj 
comparativ în ceea ce privește cunoștințele 
de specialitate specifice și experiența în 
anumite state membre și atunci când 
majoritatea acționarilor lor provin din 
Uniune. Totodată, și alte entități care 
îndeplinesc criteriile prevăzute în 
Regulamentul financiar trebuie să aibă 
posibilitatea de a deveni parteneri de 
implementare.

membre și experiența existentă în cadrul 
instrumentelor financiare actuale și al 
FEIS, Grupul BEI trebuie să rămână un 
partener de implementare privilegiat în 
cadrul compartimentului pentru UE al 
Fondului InvestEU. Pe lângă grupul BEI, 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare trebuie să poată oferi o gamă 
complementară de produse financiare, 
având în vedere că experiența și 
capacitățile acestora la nivel național și 
regional ar putea fi benefice pentru 
maximizarea impactului fondurilor publice 
asupra întregului teritoriu al Uniunii și 
pentru asigurarea unui echilibru geografic 
echitabil al proiectelor. Programul 
InvestEU trebuie implementat astfel încât 
să promoveze condiții de concurență 
echitabile pentru băncile și instituțiile de 
promovare mai mici și mai tinere. În plus, 
trebuie să fie posibil ca și alte instituții 
financiare internaționale să devină 
parteneri de implementare, mai ales atunci 
când acestea prezintă un avantaj 
comparativ în ceea ce privește cunoștințele 
de specialitate specifice și experiența în 
anumite state membre și atunci când 
majoritatea acționarilor lor provin din 
Uniune. Totodată, și alte entități care 
îndeplinesc criteriile prevăzute în 
Regulamentul financiar trebuie să aibă 
posibilitatea de a deveni parteneri de 
implementare.

Or. en

Amendamentul 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Dacă este cazul, Fondul InvestEU 
trebuie să permită combinarea fără 
probleme, fără sincope și eficientă a 

eliminat
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granturilor sau a instrumentelor 
financiare, ori a ambelor, finanțate din 
bugetul Uniunii sau din alte fonduri, 
precum Fondul pentru inovare al 
sistemului UE de comercializare a 
certificatelor de emisii (ETS), cu garanția 
UE în situațiile în care este necesară o 
mai bună sprijinire a investițiilor pentru 
remedierea disfuncționalităților specifice 
ale pieței sau a situațiilor de investiții sub 
nivelul optim.

Or. en

Amendamentul 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să sprijine crearea unei rezerve 
consistente de proiecte de investiții în 
fiecare componentă de politică, prin 
inițiative de consiliere care sunt 
implementate de grupul BEI sau de alți 
parteneri de consiliere, ori care sunt 
implementate direct de Comisie. Platforma 
de consiliere InvestEU trebuie să 
promoveze diversificarea geografică pentru 
a contribui la obiectivele de coeziune 
economică, socială și teritorială ale Uniunii 
și pentru a reduce decalajele dintre regiuni. 
Ea trebuie să acorde o atenție deosebită 
grupării proiectelor de mici dimensiuni în 
portofolii mai mari. Comisia, grupul BEI și 
ceilalți parteneri de consiliere trebuie să 
coopereze strâns pentru a asigura eficiența, 
sinergiile și acoperirea geografică efectivă 
a sprijinului în întreaga Uniune, luând în 
considerare cunoștințele de specialitate și 
capacitatea locală ale partenerilor locali de 
implementare, precum și Platforma 
europeană de consiliere în materie de 

(55) Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să sprijine crearea unei rezerve 
consistente de proiecte de investiții în 
fiecare componentă de politică, prin 
inițiative de consiliere care sunt 
implementate de grupul BEI sau de alți 
parteneri de consiliere, ori care sunt 
implementate direct de Comisie. Platforma 
de consiliere InvestEU trebuie să 
promoveze diversificarea geografică pentru 
a contribui la obiectivele de coeziune 
economică, socială și teritorială ale Uniunii 
și pentru a reduce decalajele dintre regiuni. 
Ea trebuie să acorde o atenție deosebită 
grupării proiectelor de mici dimensiuni în 
portofolii mai mari. Comisia, grupul BEI și 
ceilalți parteneri de consiliere trebuie să 
coopereze strâns pentru a asigura eficiența, 
sinergiile și acoperirea geografică efectivă 
a sprijinului în întreaga Uniune, luând în 
considerare cunoștințele de specialitate și 
capacitatea locală ale partenerilor locali de 
implementare, precum și Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
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investiții instituită în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului34. 
În plus, Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să ofere un punct central de acces 
pentru asistența pentru dezvoltarea de 
proiecte furnizată în cadrul Platformei de 
consiliere InvestEU pentru autoritățile 
publice și pentru promotorii de proiecte.

investiții instituită în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului34. 
În plus, Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să ofere un punct central de acces 
pentru asistența pentru dezvoltarea de 
proiecte furnizată în cadrul Platformei de 
consiliere InvestEU pentru autoritățile 
publice și pentru promotorii de proiecte. 
Platforma de consiliere InvestEU ar 
trebui să asigure impactul și eficiența sa, 
luând în considerare și integrând 
recomandările și învățămintele desprinse, 
prezentate în raportul special al Curții de 
Conturi Europene privind Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții34a.

_________________ _________________
34 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul european 
pentru investiții strategice, Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții și Portalul european de proiecte 
de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 
1.7.2015, p. 1).

34 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul european 
pentru investiții strategice, Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții și Portalul european de proiecte 
de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 
1.7.2015, p. 1).
34a Curtea de Conturi Europeană, 
Raportul special 12/2020: Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții: lansată cu scopul de a stimula 
investițiile în UE, impactul platformei 
rămâne limitat.

Or. en

Amendamentul 232
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(55) Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să sprijine crearea unei rezerve 
consistente de proiecte de investiții în 
fiecare componentă de politică, prin 
inițiative de consiliere care sunt 
implementate de grupul BEI sau de alți 
parteneri de consiliere, ori care sunt 
implementate direct de Comisie. Platforma 
de consiliere InvestEU trebuie să 
promoveze diversificarea geografică pentru 
a contribui la obiectivele de coeziune 
economică, socială și teritorială ale Uniunii 
și pentru a reduce decalajele dintre regiuni. 
Ea trebuie să acorde o atenție deosebită 
grupării proiectelor de mici dimensiuni în 
portofolii mai mari. Comisia, grupul BEI și 
ceilalți parteneri de consiliere trebuie să 
coopereze strâns pentru a asigura eficiența, 
sinergiile și acoperirea geografică efectivă 
a sprijinului în întreaga Uniune, luând în 
considerare cunoștințele de specialitate și 
capacitatea locală ale partenerilor locali de 
implementare, precum și Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții instituită în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului34. 
În plus, Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să ofere un punct central de acces 
pentru asistența pentru dezvoltarea de 
proiecte furnizată în cadrul Platformei de 
consiliere InvestEU pentru autoritățile 
publice și pentru promotorii de proiecte.

(55) Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să sprijine crearea unei rezerve 
consistente de proiecte de investiții în 
fiecare componentă de politică, prin 
inițiative de consiliere și pepiniere de 
proiecte la nivel local, care reunesc 
inovatori, promotori de proiecte și 
finanțatori, care sunt implementate de 
grupul BEI sau de alți parteneri de 
consiliere, ori care sunt implementate 
direct de Comisie. Platforma de consiliere 
InvestEU trebuie să promoveze 
diversificarea geografică pentru a contribui 
la obiectivele de neutralitate climatică, ale 
Pactului verde, de coeziune economică, 
socială și teritorială ale Uniunii și pentru a 
reduce decalajele dintre regiuni. Ea trebuie 
să acorde o atenție deosebită grupării 
proiectelor de mici dimensiuni în portofolii 
mai mari. Comisia, grupul BEI și ceilalți 
parteneri de consiliere trebuie să coopereze 
strâns pentru a asigura eficiența, sinergiile 
și acoperirea geografică efectivă a 
sprijinului în întreaga Uniune, luând în 
considerare cunoștințele de specialitate și 
capacitatea locală ale partenerilor locali de 
implementare, precum și Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții instituită în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului34. 
În plus, Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să ofere un punct central de acces 
pentru asistența pentru dezvoltarea de 
proiecte furnizată în cadrul Platformei de 
consiliere InvestEU pentru autoritățile 
publice și pentru promotorii de proiecte.

_________________ _________________
34 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul european 
pentru investiții strategice, Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții și Portalul european de proiecte 
de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 

34 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul european 
pentru investiții strategice, Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții și Portalul european de proiecte 
de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 
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1.7.2015, p. 1). 1.7.2015, p. 1).

Or. en

Amendamentul 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să sprijine crearea unei rezerve 
consistente de proiecte de investiții în 
fiecare componentă de politică, prin 
inițiative de consiliere care sunt 
implementate de grupul BEI sau de alți 
parteneri de consiliere, ori care sunt 
implementate direct de Comisie. Platforma 
de consiliere InvestEU trebuie să 
promoveze diversificarea geografică pentru 
a contribui la obiectivele de coeziune 
economică, socială și teritorială ale Uniunii 
și pentru a reduce decalajele dintre regiuni. 
Ea trebuie să acorde o atenție deosebită 
grupării proiectelor de mici dimensiuni în 
portofolii mai mari. Comisia, grupul BEI și 
ceilalți parteneri de consiliere trebuie să 
coopereze strâns pentru a asigura eficiența, 
sinergiile și acoperirea geografică efectivă 
a sprijinului în întreaga Uniune, luând în 
considerare cunoștințele de specialitate și 
capacitatea locală ale partenerilor locali de 
implementare, precum și Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții instituită în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului34. 
În plus, Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să ofere un punct central de acces 
pentru asistența pentru dezvoltarea de 
proiecte furnizată în cadrul Platformei de 
consiliere InvestEU pentru autoritățile 
publice și pentru promotorii de proiecte.

(55) Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să sprijine crearea unei rezerve 
consistente de proiecte de investiții în 
fiecare componentă de politică, prin 
inițiative de consiliere care sunt 
implementate de grupul BEI sau de alți 
parteneri de consiliere, ori care sunt 
implementate direct de Comisie. Platforma 
de consiliere InvestEU trebuie să 
promoveze diversificarea geografică pentru 
a contribui la obiectivele de coeziune 
economică, socială și teritorială ale Uniunii 
și pentru a reduce decalajele dintre regiuni, 
inclusiv posibilitatea de a acorda 
prioritate alocării sprijinului și asistenței 
sale tehnice pentru regiunile 
subdezvoltate. Ea trebuie să acorde o 
atenție deosebită grupării proiectelor de 
mici dimensiuni în portofolii mai mari. 
Comisia, grupul BEI și ceilalți parteneri de 
consiliere trebuie să coopereze strâns 
pentru a asigura eficiența, sinergiile și 
acoperirea geografică efectivă a sprijinului 
în întreaga Uniune, luând în considerare 
cunoștințele de specialitate și capacitatea 
locală ale partenerilor locali de 
implementare, precum și Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții instituită în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului34. 
În plus, Platforma de consiliere InvestEU 
trebuie să ofere un punct central de acces 
pentru asistența pentru dezvoltarea de 
proiecte furnizată în cadrul Platformei de 
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consiliere InvestEU pentru autoritățile 
publice și pentru promotorii de proiecte.

_________________ _________________
34 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul european 
pentru investiții strategice, Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții și Portalul european de proiecte 
de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 
1.7.2015, p. 1).

34 Regulamentul (UE) 2015/1017 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 iunie 2015 privind Fondul european 
pentru investiții strategice, Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții și Portalul european de proiecte 
de investiții și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și 
(UE) nr. 1316/2013 – Fondul european 
pentru investiții strategice (JO L 169, 
1.7.2015, p. 1).

Or. en

Amendamentul 234
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Pentru a garanta o acoperire 
geografică vastă a serviciilor de consiliere 
pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 
succes cunoștințele locale cu privire la 
Fondul InvestEU, trebuie să se asigure o 
prezență locală a Platformei de consiliere 
InvestEU acolo unde este necesar, ținând 
seama de sistemele de sprijin existente și 
de prezența partenerilor locali, cu scopul de 
a oferi asistență concretă, proactivă și 
personalizată pe teren. Pentru a înlesni 
furnizarea de sprijin consultativ la nivel 
local și pentru a asigura eficiența, sinergiile 
și acoperirea geografică efectivă a 
sprijinului în întreaga Uniune, Platforma de 
consiliere InvestEU trebuie să coopereze 
cu băncile sau instituțiile naționale de 
promovare și trebuie să beneficieze de 
cunoștințele de specialitate ale acestora și 
să le utilizeze.

(57) Pentru a garanta o acoperire 
geografică vastă a serviciilor de consiliere 
pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 
succes cunoștințele locale cu privire la 
Fondul InvestEU, trebuie să se asigure o 
prezență locală a Platformei de consiliere 
InvestEU acolo unde este necesar, ținând 
seama de sistemele de sprijin existente și 
de prezența partenerilor locali, cu scopul de 
a oferi asistență concretă, proactivă și 
personalizată pe teren. Pentru a înlesni 
furnizarea de sprijin consultativ la nivel 
local și pentru a asigura eficiența, sinergiile 
și acoperirea geografică efectivă a 
sprijinului în întreaga Uniune, Platforma de 
consiliere InvestEU trebuie să coopereze 
cu băncile sau instituțiile naționale de 
promovare și trebuie să beneficieze de 
cunoștințele de specialitate ale acestora și 
să le utilizeze, precum și să creeze 
pepiniere de proiecte la nivel local și 
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regional, care să reunească inovatori, 
promotori de proiecte și finanțatori și să 
ajute proiectele să devină eligibile pentru 
finanțare.

Or. en

Amendamentul 235
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta 
microîntreprinderile, întreprinderile mici 
și mijlocii, în special pe acelea care 
generează active necorporale, precum 
întreprinderile din sectoarele culturale și 
creative, să acceseze finanțare și să își 
atingă întregul potențial. De asemenea, 
obiectivul urmărit de sprijinul consultativ 
este crearea condițiilor necesare pentru 
creșterea numărului potențial de destinatari 
eligibili din cadrul segmentelor de piață 
emergente, în special în cazurile în care 
dimensiunea mică a proiectelor individuale 
majorează considerabil costurile de 
tranzacție la nivelul proiectului, cum se 
întâmplă în cazul ecosistemului financiar 
social, inclusiv al organizațiilor 
filantropice, sau în cazul sectoarelor 
culturale și creative. Sprijinul pentru 
consolidarea capacităților trebuie să 
completeze acțiunile întreprinse în cadrul 
altor programe ale Uniunii care acoperă 
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special organizații și autorități locale. domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale.

Or. en

Amendamentul 236
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial, și trebuie să includă 
asistență tehnică. Ar trebui să se pună un 
accent deosebit pe reducerea sarcinii 
administrative, în special pentru IMM-
uri. De asemenea, obiectivul urmărit de 
sprijinul consultativ este crearea condițiilor 
necesare pentru creșterea numărului 
potențial de destinatari eligibili din cadrul 
segmentelor de piață emergente, în special 
în cazurile în care dimensiunea mică a 
proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
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special organizații și autorități locale. asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale.

Or. en

Amendamentul 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
și alți actori, inclusiv comunitățile și 
autoritățile locale, să aibă acces la 
finanțare și să își atingă întregul potențial, 
în special în domeniul eficienței 
energetice și al energiei din surse 
regenerabile. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
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special organizații și autorități locale. asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale.

Or. en

Amendamentul 238
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale. Ar 



AM\1212517RO.docx 207/386 PE657.232v01-00

RO

special organizații și autorități locale. trebui abordată în special finanțarea 
insuficientă a proiectelor și 
întreprinderilor inovatoare ale femeilor, 
prin revizuirea criteriilor.

Or. en

Amendamentul 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale.

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial, și trebuie să includă 
asistență tehnică, în special pentru statele 
membre cu ecosisteme financiare 
deficitare. De asemenea, obiectivul urmărit 
de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
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potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale.

Or. en

Amendamentul 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale.

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta IMM-urile să aibă 
acces la finanțare și să își atingă întregul 
potențial. De asemenea, obiectivul urmărit 
de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică sau medie a proiectelor individuale 
majorează considerabil costurile de 
tranzacție la nivelul proiectului, cum se 
întâmplă în cazul ecosistemului financiar 
social, inclusiv al organizațiilor 
filantropice, sau în cazul sectoarelor 
culturale și creative. Sprijinul pentru 
consolidarea capacităților trebuie să 
completeze acțiunile întreprinse în cadrul 
altor programe ale Uniunii care acoperă 
domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale.

Or. en
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Amendamentul 241
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Trebuie să fie instituit Portalul 
InvestEU, care să ofere o bază de date 
referitoare la proiecte ușor de accesat și de 
utilizat pentru a promova vizibilitatea 
proiectelor de investiții pentru care este 
nevoie de finanțare, punându-se un accent 
deosebit pe furnizarea unei rezerve 
potențiale de proiecte de investiții 
compatibile cu legislația și politicile 
Uniunii pentru partenerii de implementare.

(60) Trebuie să fie instituit Portalul 
InvestEU, care să ofere o bază de date 
referitoare la proiecte ușor de accesat și de 
utilizat și un registru public al UE de date 
privind sustenabilitatea pentru a promova 
vizibilitatea proiectelor de investiții pentru 
care este nevoie de finanțare, punându-se 
un accent deosebit pe furnizarea unei 
rezerve potențiale de proiecte de investiții 
compatibile cu legislația și politicile 
Uniunii pentru partenerii de implementare.

Or. en

Amendamentul 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de 
reziliență în cadrul InvestEU ca răspuns 
la impactul fără precedent al crizei 
cauzate de COVID-19. Aceste resurse 
suplimentare trebuie utilizate în așa fel 
încât să se asigure respectarea termenelor 
prevăzute în Regulamentul [EURI].

eliminat

Or. en
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Amendamentul 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19. Aceste resurse suplimentare trebuie 
utilizate în așa fel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19 și să se ofere cetățenilor europeni 
beneficii pentru mediu și societate pe 
termen lung, cum ar fi locuri de muncă pe 
termen lung de înaltă calitate și 
infrastructură publică, inclusiv prin 
sprijinirea tranziției sustenabile și a celei 
digitale în cadrul întreprinderilor. Aceste 
resurse suplimentare trebuie utilizate în așa 
fel încât să se asigure respectarea 
termenelor prevăzute în Regulamentul 
[EURI].

Or. en

Amendamentul 244
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19. Aceste resurse suplimentare trebuie 
utilizate în așa fel încât să se asigure 

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19 și, în concordanță cu obiectivele 
componentei pentru investiții europene 
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respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

strategice, să se acorde sprijin pentru 
creșterea economică pe termen lung, 
locuri de muncă de calitate și 
competitivitate. Aceste resurse 
suplimentare trebuie utilizate în așa fel 
încât să se asigure respectarea termenelor 
prevăzute în Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19. Aceste resurse suplimentare trebuie 
utilizate în așa fel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19. Aceste resurse suplimentare trebuie 
utilizate în așa fel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI]. Aceste termene ar 
trebui să se aplice încheierii de acorduri 
de garantare cu partenerii de 
implementare.

Or. en

Amendamentul 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) În conformitate cu Regulamentul (61) În conformitate cu Regulamentul 
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[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19. Aceste resurse suplimentare trebuie 
utilizate în așa fel încât să se asigure 
respectarea termenelor prevăzute în 
Regulamentul [EURI].

[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19 și să se consolideze economia 
europeană pe termen lung. Aceste resurse 
suplimentare trebuie utilizate în așa fel 
încât să se asigure respectarea termenelor 
prevăzute în Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 247
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 201635, este 
necesară evaluarea Programului InvestEU 
pe baza informațiilor colectate prin 
aplicarea cerințelor specifice de 
monitorizare, evitându-se totodată 
reglementarea și sarcinile administrative 
excesive, mai ales asupra statelor membre. 
După caz, aceste cerințe pot include 
indicatori cuantificabili, ca bază pentru 
evaluarea efectelor Programului InvestEU 
pe teren.

(62) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 201635, este 
necesară evaluarea Programului InvestEU 
pe baza informațiilor colectate prin 
aplicarea cerințelor specifice de 
monitorizare, evitându-se totodată 
reglementarea și sarcinile administrative 
excesive, mai ales asupra statelor membre. 
Aceste cerințe ar trebui să includă 
indicatori de sustenabilitate cuantificabili 
și comparabili și evaluări ale 
sustenabilității, ca bază pentru evaluarea 
efectelor Programului InvestEU asupra 
mediului pe teren.

_________________ _________________
35 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 35 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
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Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 201635, este 
necesară evaluarea Programului InvestEU 
pe baza informațiilor colectate prin 
aplicarea cerințelor specifice de 
monitorizare, evitându-se totodată 
reglementarea și sarcinile administrative 
excesive, mai ales asupra statelor membre. 
După caz, aceste cerințe pot include 
indicatori cuantificabili, ca bază pentru 
evaluarea efectelor Programului InvestEU 
pe teren.

(62) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 201635, este 
necesară evaluarea Programului InvestEU 
pe baza informațiilor colectate prin 
aplicarea cerințelor specifice de 
monitorizare, evitându-se totodată 
reglementarea și sarcinile administrative 
excesive, mai ales asupra statelor membre. 
După caz, aceste cerințe pot include 
indicatori cuantificabili, inclusiv indicatori 
de sustenabilitate, ca bază pentru 
evaluarea efectelor Programului InvestEU 
pe teren.

_________________ _________________
35 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 35 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendamentul 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Trebuie pus în aplicare un cadru de 
monitorizare solid, care să fie bazat pe 
indicatori de realizare, de rezultat și de 
impact, pentru a urmări progresele în ceea 
ce privește atingerea obiectivelor Uniunii. 
Pentru a garanta responsabilitatea față de 
cetățenii Uniunii, Comisia trebuie să 
raporteze anual Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la progresele, 
impactul și operațiunile Programului 
InvestEU.

(63) Trebuie pus în aplicare un cadru de 
monitorizare solid, care să fie bazat pe 
indicatori de realizare, de rezultat și de 
impact, pentru a urmări progresele în ceea 
ce privește atingerea obiectivelor Uniunii. 
Pentru a garanta transparența și 
responsabilitatea față de cetățenii Uniunii, 
Comisia trebuie să raporteze anual 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la progresele, impactul social, 
economic și de mediu și operațiunile 
Programului InvestEU. După caz, aceste 
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rapoarte anuale ar trebui să fie însoțite de 
propuneri legislative de modificare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 250
Enikő Győri

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) se aplică în cazul 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
determină în special procedura de stabilire 
și execuție a bugetului prin granturi, 
achiziții, premii sau gestiune indirectă și 
prevăd verificarea responsabilităților 
actorilor financiari. Normele adoptate în 
temeiul articolului 322 din TFUE vizează, 
de asemenea, protecția bugetului Uniunii 
în cazul unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară 
și pentru eficacitatea finanțării din partea 
UE.

(64) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) se aplică în cazul 
prezentului regulament. Aceste norme sunt 
prevăzute în Regulamentul financiar și 
determină în special procedura de stabilire 
și execuție a bugetului prin granturi, 
achiziții, premii sau gestiune indirectă și 
prevăd verificarea responsabilităților 
actorilor financiari. Interesele financiare 
ale Uniunii sunt protejate în conformitate 
cu principiile generale încorporate în 
tratatele Uniunii, în special valorile 
menționate la articolul 2 din TUE.

Or. en

Justificare

Pentru a alinia textul cu concluziile Consiliului European din 21 iulie 2020.

Amendamentul 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi
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Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Țările terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 
participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării stabilite în temeiul Acordului 
privind SEE, care prevede implementarea 
programelor printr-o decizie adoptată în 
temeiul acordului respectiv. Țările terțe 
pot participa, de asemenea, pe baza altor 
instrumente juridice. În prezentul 
regulament trebuie introdusă o dispoziție 
specifică prin care să se acorde drepturile și 
accesul necesare ordonatorului de credite 
responsabil, OLAF și Curții de Conturi 
Europene pentru a-și exercita în mod 
exhaustiv competențele care le revin.

(67) Țările terțe care sunt membre ale 
Spațiului Economic European (SEE) pot 
participa la programele Uniunii în cadrul 
cooperării stabilite în temeiul Acordului 
privind SEE, care prevede implementarea 
programelor printr-o decizie adoptată în 
temeiul acordului respectiv. În prezentul 
regulament trebuie introdusă o dispoziție 
specifică prin care să se acorde drepturile și 
accesul necesare ordonatorului de credite 
responsabil, OLAF și Curții de Conturi 
Europene pentru a-și exercita în mod 
exhaustiv competențele care le revin.

Or. en

Amendamentul 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „garanție a UE” înseamnă o 
garanție bugetară generală irevocabilă, 
necondiționată și acordată la cerere, 
furnizată de bugetul Uniunii, prin care 
garanțiile bugetare acordate în 
conformitate cu articolul 219 alineatul (1) 
din Regulamentul financiar produc efecte 
prin intrarea în vigoare a unor acorduri 
individuale de garantare cu partenerii de 
implementare;

(2) „garanție a UE” înseamnă o 
garanție bugetară furnizată de bugetul 
Uniunii, prin care garanțiile bugetare 
acordate în conformitate cu articolul 219 
alineatul (1) din Regulamentul financiar 
produc efecte prin intrarea în vigoare a 
unor acorduri individuale de garantare cu 
partenerii de implementare;

Or. en
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Amendamentul 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „operațiune de finanțare mixtă” 
înseamnă o operațiune sprijinită 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 sau 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 pentru inovare al sistemului UE 
de comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS), pot fi asimilate programelor 
Uniunii finanțate din bugetul Uniunii;

(5) „operațiune de finanțare mixtă” 
înseamnă o operațiune sprijinită 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 sau din partea 
instituțiilor financiare comerciale și a 
investitorilor;

Or. en

Amendamentul 254
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „acord de contribuție” înseamnă un 
instrument juridic prin care Comisia și unul 
sau mai multe state membre stabilesc 
condițiile garanției UE în cadrul 
compartimentului pentru statele membre, 
astfel cum se prevede la articolul 9;

(9) „acord de contribuție” înseamnă un 
instrument juridic prin care Comisia și unul 
sau mai multe state membre stabilesc 
condițiile garanției UE în cadrul 
compartimentului pentru statele membre și 
în temeiul unui plan național pentru 
tranziție care asigură că investițiile 
respectă și contribuie în mod semnificativ 
la atingerea obiectivelor climatice și a 
altor obiective de mediu în concordanță 
cu Taxonomia UE și cu principiul de „a 
nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel 
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cum se prevede la articolul 9;

Or. en

Amendamentul 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” înseamnă abținerea de 
la a prejudicia în mod semnificativ 
obiectivele de mediu, astfel cum se 
prevede la articolul 17 din Regulamentul 
privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile;

Or. en

Amendamentul 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „proiect important de interes 
european comun” înseamnă un proiect care 
îndeplinește toate criteriile prevăzute în 
Comunicarea Comisiei intitulată „Criterii 
pentru analiza compatibilității cu piața 
internă a ajutorului de stat destinat să 
promoveze realizarea unor proiecte 
importante de interes european comun” (JO 
C 188, 20.6.2014, p. 4) sau în orice 
revizuire ulterioară;

(15) „proiect important de interes 
european comun” înseamnă un proiect care 
îndeplinește toate criteriile prevăzute în 
Comunicarea Comisiei intitulată „Criterii 
pentru analiza compatibilității cu piața 
internă a ajutorului de stat destinat să 
promoveze realizarea unor proiecte 
importante de interes european comun” (JO 
C 188, 20.6.2014, p. 4) sau în orice 
revizuire ulterioară, în conformitate cu 
obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii, luând în considerare în mod 
specific Regulamentul privind instituirea 
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unui cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și transparența sporită în 
punerea lor în aplicare;

Or. en

Amendamentul 257
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) „orientări în materie de investiții” 
înseamnă orientările stabilite printr-un act 
delegat menționat la articolul 7 alineatul 
(7);

(21) „orientări în materie de investiții” 
înseamnă orientările stabilite printr-un act 
delegat menționat la articolul 7 alineatul 
(7) și specifică modul în care trebuie să 
fie respectate obiectivele climatice și alte 
obiective de mediu și să se contribuie 
semnificativ la atingerea acestora, în 
concordanță cu Taxonomia UE și cu 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”;

Or. en

Amendamentul 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) „reziliență” înseamnă capacitatea 
de a face față șocurilor societale, 
economice și ecologice și schimbărilor 
structurale persistente într-un mod 
sustenabil, pentru a păstra bunăstarea 
societății, fără a compromite moștenirea 
lăsată generațiilor viitoare.

Or. en
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Amendamentul 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) „obiective climatice și de mediu ale 
Uniunii” înseamnă obiectivele climatice 
ale Uniunii stabilite în Regulamentul 
(UE) 2020/... [Legea europeană a climei] 
și obiectivele de mediu ale Uniunii 
prevăzute în cel mai recent program de 
acțiune pentru mediu disponibil.

Or. en

Amendamentul 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) „întreprinderi” înseamnă, în 
sensul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate, întreprinderi, 
companii de proiecte, parteneriate public-
privat și alte structuri juridice.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 261



PE657.232v01-00 220/386 AM\1212517RO.docx

RO

Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Programului 
InvestEU este acela de a sprijini 
obiectivele de politică ale Uniunii prin 
intermediul unor operațiuni de finanțare și 
de investiții care contribuie la:

1. Obiectivul general al Programului 
InvestEU este acela de a sprijini 
obiectivele de politică ale Uniunii prin 
intermediul unor operațiuni de finanțare și 
de investiții care respectă pe deplin 
obiectivele climatice ale Uniunii, în 
special Legea europeană a climei, 
obiectivul privind neutralitatea climatică, 
criteriile prevăzute în Regulamentul 
privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile și obiectivele 
Pactului verde, precum și obiectivele 
privind biodiversitatea, și care contribuie 
la:

Or. en

Amendamentul 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) competitivitatea Uniunii, inclusiv la 
cercetare, inovare și digitalizare;

(a) competitivitatea Uniunii, inclusiv la 
creștere, cercetare, inovare și digitalizare;

Or. it

Amendamentul 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de locuri 
de muncă de înaltă calitate;

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice, la tranziția verde 
către o economie circulară și neutră din 
punctul de vedere al carbonului, la 
îndeplinirea obiectivelor climatice, 
energetice și de mediu pe termen mediu și 
lung ale Uniunii și la crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de locuri 
de muncă de înaltă calitate;

(b) creșterea echitabilă, favorabilă 
incluziunii și sustenabilă și ocuparea forței 
de muncă în cadrul unor locuri de muncă 
de înaltă calitate în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea și reziliența economiei 
Uniunii și la dimensiunea sa de mediu și 
climatică care contribuie la realizarea ODD 
și a obiectivelor Acordului de la Paris 
privind schimbările climatice, a Pactului 
verde european, a principiului de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” și a 
Pilonului european al drepturilor sociale 
și la crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate;

Or. en

Amendamentul 265
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Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de locuri 
de muncă de înaltă calitate;

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de locuri 
de muncă de înaltă calitate, inclusiv 
acțiuni și măsuri care atenuează impactul 
asupra forței de muncă și protejează 
lucrătorii care sunt afectați negativ de 
tranzițiile din sectorul productiv;

Or. en

Amendamentul 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate;

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică;

Or. it

Amendamentul 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate;

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate;

Or. en

Amendamentul 268
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de locuri 
de muncă de înaltă calitate;

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
obiectivele de mediu și climatice care 
contribuie la realizarea Pactului verde și a 
neutralității climatice, a ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de locuri 
de muncă de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate;

(b) dezvoltarea durabilă și ocuparea 
forței de muncă în cadrul unor locuri de 
muncă de înaltă calitate în Uniune, în 
special realizarea obiectivelor climatice și 
de mediu ale Uniunii, a ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 270
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, la 
sustenabilitatea economiei Uniunii și la 
dimensiunea sa de mediu și climatică care 
contribuie la realizarea ODD și a 
obiectivelor Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice și la crearea de locuri 
de muncă de înaltă calitate;

(b) creșterea și ocuparea forței de 
muncă în economia Uniunii, crearea de 
locuri de muncă, la sustenabilitatea 
economiei Uniunii și la dimensiunea sa de 
mediu și climatică care contribuie la 
realizarea ODD și a obiectivelor Acordului 
de la Paris privind schimbările climatice și 
la crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate;

Or. en

Amendamentul 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) reziliența și incluziunea sociale și 
capacitatea de inovare în plan social ale 
Uniunii;

(c) echitatea, reziliența, incluziunea și 
sustenabilitatea sociale și capacitatea de 
inovare în plan social ale Uniunii, ținând 



AM\1212517RO.docx 225/386 PE657.232v01-00

RO

seama de Pilonul european al drepturilor 
sociale;

Or. en

Amendamentul 272
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) reziliența și incluziunea sociale și 
capacitatea de inovare în plan social ale 
Uniunii;

(c) reziliența socială, egalitatea între 
femei și bărbați pe piața muncii, 
incluziunea și capacitatea de inovare în 
plan social ale Uniunii, precum și 
egalitatea de gen;

Or. en

Amendamentul 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) reziliența și incluziunea sociale și 
capacitatea de inovare în plan social ale 
Uniunii;

(c) reziliența și incluziunea sociale și 
capacitatea de inovare în plan social ale 
Uniunii, ținând seama de Pilonul 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea progresului științific și 
tehnologic, a culturii, a educației și a 
formării;

(d) promovarea progresului științific și 
tehnologic, a culturii europene, a educației 
și a formării de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) integrarea piețelor de capital ale 
Uniunii și consolidarea pieței unice, 
inclusiv la soluțiile care remediază 
fragmentarea piețelor de capital ale 
Uniunii, diversificând sursele de finanțare 
pentru întreprinderile din Uniune și 
promovând finanțarea sustenabilă;

(e) integrarea piețelor de capital ale 
Uniunii și consolidarea pieței unice, 
inclusiv la soluțiile care remediază 
fragmentarea piețelor de capital ale 
Uniunii, diversificând sursele de finanțare 
pentru întreprinderile din Uniune, în 
special pentru IMM-uri, și promovând 
finanțarea sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale; sau

(f) promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale; și

Or. en

Amendamentul 277
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Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale; sau

(f) consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale; sau

Or. en

Amendamentul 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, prin 
menținerea și consolidarea lanțurilor sale 
valorice strategice, precum și prin 
menținerea și consolidarea activităților de 
importanță strategică pentru Uniune în ceea 
ce privește infrastructura critică, 
tehnologiile transformaționale, inovațiile și 
contribuțiile revoluționare pentru 
întreprinderi și consumatori.

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19 și 
transformarea sa într-o economie neutră 
din punctul de vedere al carbonului, 
durabilă din punct de vedere ecologic, 
eficientă din punctul de vedere al energiei 
și al utilizării resurselor și circulară cel 
târziu până în 2040, astfel încât să se 
mențină și să se consolideze lanțurile sale 
valorice strategice, tranziția climatică și 
cea digitală, investițiile care sporesc 
reziliența, astfel cum se prevede în anexa 
Va (nouă), precum și menținerea și 
consolidarea activităților de importanță 
strategică pentru Uniune în ceea ce privește 
infrastructura critică, tehnologiile 
transformaționale, inovațiile și contribuțiile 
revoluționare. Obiectivele Fondului ar 
trebui urmărite în cadrul dezvoltării 
durabile și în concordanță cu Convenția 
de la Aarhus și cu promovarea de către 
Uniune a obiectivului de conservare, 
protecție și îmbunătățire a calității 
mediului și de combatere a schimbărilor 
climatice, în conformitate cu articolul 11 
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și cu articolul 191 alineatul (1) din 
TFUE. Sprijinul acordat în cadrul 
Fondului ar trebui să fie în concordanță 
cu principiul „eficiența energetică pe 
primul loc”;

Or. en

Amendamentul 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, prin 
menținerea și consolidarea lanțurilor sale 
valorice strategice, precum și prin 
menținerea și consolidarea activităților de 
importanță strategică pentru Uniune în ceea 
ce privește infrastructura critică, 
tehnologiile transformaționale, inovațiile și 
contribuțiile revoluționare pentru 
întreprinderi și consumatori.

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii și în 
special a IMM-urilor din UE după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, prin 
menținerea și consolidarea ecosistemelor 
industriale și a lanțurilor valorice 
strategice și prin crearea, menținerea și 
consolidarea activităților de importanță 
strategică pentru Uniune în ceea ce 
privește materiile prime, a lanțurilor sale 
valorice strategice, precum și prin 
menținerea și consolidarea activităților de 
importanță strategică pentru Uniune în ceea 
ce privește infrastructura critică, 
tehnologiile transformaționale, inovațiile și 
contribuțiile revoluționare pentru 
întreprinderi și consumatori.

Or. en

Amendamentul 280
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă (g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
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incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, prin 
menținerea și consolidarea lanțurilor sale 
valorice strategice, precum și prin 
menținerea și consolidarea activităților de 
importanță strategică pentru Uniune în ceea 
ce privește infrastructura critică, 
tehnologiile transformaționale, inovațiile și 
contribuțiile revoluționare pentru 
întreprinderi și consumatori.

incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, prin 
menținerea și consolidarea lanțurilor sale 
valorice strategice, precum și prin 
menținerea și consolidarea activităților de 
importanță strategică pentru Uniune în ceea 
ce privește infrastructura critică, 
tehnologiile transformaționale, inovațiile și 
contribuțiile revoluționare pentru 
întreprinderi și consumatori și prin 
sprijinirea tranziției sustenabile în 
concordanță cu Taxonomia UE, pe baza 
unor ținte cu termene stabilite și bazate pe 
date științifice.

Or. en

Amendamentul 281
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, prin 
menținerea și consolidarea lanțurilor sale 
valorice strategice, precum și prin 
menținerea și consolidarea activităților de 
importanță strategică pentru Uniune în ceea 
ce privește infrastructura critică, 
tehnologiile transformaționale, inovațiile și 
contribuțiile revoluționare pentru 
întreprinderi și consumatori.

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, prin 
menținerea și consolidarea lanțurilor sale 
valorice strategice de active corporale și 
necorporale, precum și prin menținerea și 
consolidarea activităților de importanță 
strategică pentru Uniune în ceea ce privește 
infrastructura critică, fie ea fizică sau 
virtuală ori bazată pe proprietatea 
intelectuală, tehnologiile 
transformaționale, inovațiile și contribuțiile 
revoluționare pentru întreprinderi și 
consumatori.

Or. en

Amendamentul 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, 
prin menținerea și consolidarea lanțurilor 
sale valorice strategice, precum și prin 
menținerea și consolidarea activităților de 
importanță strategică pentru Uniune în ceea 
ce privește infrastructura critică, 
tehnologiile transformaționale, inovațiile și 
contribuțiile revoluționare pentru 
întreprinderi și consumatori.

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de măsurile naționale și 
regionale de limitare a mișcării 
persoanelor în urma pandemiei de 
COVID-19, prin menținerea și 
consolidarea lanțurilor sale valorice 
strategice, precum și prin menținerea și 
consolidarea activităților de importanță 
strategică pentru Uniune în ceea ce privește 
infrastructura critică, tehnologiile 
transformaționale, inovațiile și contribuțiile 
revoluționare pentru întreprinderi și 
consumatori.

Or. en

Amendamentul 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, prin 
menținerea și consolidarea lanțurilor sale 
valorice strategice, precum și prin 
menținerea și consolidarea activităților de 
importanță strategică pentru Uniune în ceea 
ce privește infrastructura critică, 
tehnologiile transformaționale, inovațiile și 
contribuțiile revoluționare pentru 
întreprinderi și consumatori.

(g) redresarea sustenabilă, axată pe 
economie și favorabilă incluziunii a 
Uniunii după criza provocată de pandemia 
de COVID-19, prin menținerea și 
consolidarea lanțurilor valorice strategice 
existente și prin dezvoltarea unora noi, 
precum și prin menținerea și consolidarea 
activităților de importanță strategică pentru 
Uniune în ceea ce privește infrastructura 
critică, tehnologiile transformaționale, 
inovațiile și contribuțiile revoluționare 
pentru întreprinderi și consumatori.

Or. en
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Amendamentul 284
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programul InvestEU are 
următoarele obiective specifice:

2. Programul InvestEU are 
următoarele obiective specifice, acordând 
atenția cuvenită principiului egalității 
între femei și bărbați și respectării 
acestuia:

Or. en

Amendamentul 285
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții legate de cercetare, inovare 
și digitalizare, inclusiv acordarea de sprijin 
pentru dezvoltarea întreprinderilor 
inovatoare și pentru introducerea pe piață a 
tehnologiilor în domeniile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (b);

(b) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții, în concordanță cu 
Taxonomia UE și cu principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, precum 
și a celor legate de cercetare, inovare și 
digitalizare, inclusiv acordarea de sprijin 
pentru dezvoltarea întreprinderilor 
inovatoare și pentru introducerea pe piață a 
tehnologiilor în domeniile menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (b);

Or. en

Amendamentul 286
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sporirea accesului la finanțare și a 
disponibilității finanțării pentru IMM-uri și 
pentru întreprinderile mici cu capitalizare 
medie, precum și sporirea competitivității 
globale a acestor IMM-uri;

(c) sporirea accesului la finanțare și a 
disponibilității finanțării pentru IMM-uri și 
pentru întreprinderile mici cu capitalizare 
medie, precum și sporirea competitivității 
globale a acestor IMM-uri și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie;

Or. en

Amendamentul 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sporirea accesului la finanțare și a 
disponibilității finanțării pentru IMM-uri și 
pentru întreprinderile mici cu capitalizare 
medie, precum și sporirea competitivității 
globale a acestor IMM-uri;

(c) sporirea accesului la finanțare și a 
disponibilității finanțării pentru IMM-uri și 
pentru întreprinderile mici cu capitalizare 
medie, precum și sporirea competitivității 
lor globale;

Or. en

Amendamentul 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sporirea accesului la finanțare și a 
disponibilității finanțării pentru IMM-uri 
și pentru întreprinderile mici cu 
capitalizare medie, precum și sporirea 
competitivității globale a acestor IMM-uri;

(c) sporirea accesului la finanțare și a 
disponibilității finanțării, precum și 
sporirea competitivității globale a IMM-
urilor și a întreprinderilor mici cu 
capitalizare medie;

Or. en
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Amendamentul 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții în sectoarele menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (e) pentru a 
menține și a consolida autonomia strategică 
a Uniunii și a economiei acesteia.

(e) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții în sectoarele menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (e) pentru a 
menține și a consolida autonomia strategică 
și sustenabilitatea Uniunii și a economiei 
acesteia în concordanță cu legislația 
privind energia și clima și cu obiectivele 
energetice și climatice pentru 2030 și 
2050, cu Pilonul european al drepturilor 
sociale, cu obiectivele tranziției verzi și ale 
tranziției digitale, cu autonomia 
tehnologică, cu creșterea sustenabilă și 
favorabilă incluziunii, cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, cu 
crearea de locuri de muncă de calitate, 
precum și cu cercetarea și inovarea.

Or. en

Amendamentul 290
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții în sectoarele menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (e) pentru a 
menține și a consolida autonomia strategică 
a Uniunii și a economiei acesteia.

(e) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții în sectoarele menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (e) pentru a 
menține și a consolida autonomia strategică 
a Uniunii și a economiei acesteia, precum 
și pentru a spori reziliența la șocurile 
economice.

Or. en
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Amendamentul 291
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții în sectoarele menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (e) pentru a 
menține și a consolida autonomia 
strategică a Uniunii și a economiei 
acesteia.

(e) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții în sectoarele menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (e) pentru a 
menține și a consolida reziliența Uniunii și 
a economiei acesteia.

Or. en

Amendamentul 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investițiile private puse în aplicare 
în parteneriat cu autoritățile publice, 
inclusiv cu autoritățile locale, pentru 
redinamizarea spațiilor publice urbane și 
a zonelor verzi, regenerarea urbană, 
precum și pentru furnizarea de servicii de 
interes public.

Or. it

Amendamentul 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijinirea solvabilității 
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întreprinderilor care sunt înființate într-
un stat membru și desfășoară activități în 
Uniune, susținând oricare dintre 
obiectivele menționate în prezentul 
alineat.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 294
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijinirea creării de noi locuri de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Recunoscând natura bazată pe 
cerere a InvestEU, BEI:
(a) își propune ca cel puțin 40 % din 
finanțarea din InvestEU în cadrul 
componentei pentru infrastructură și 
inovare să sprijine elementele din proiecte 
care contribuie la politicile climatice, în 
conformitate cu angajamentele asumate 



PE657.232v01-00 236/386 AM\1212517RO.docx

RO

în cadrul celei de a 21-a Conferințe a 
părților la Convenția-cadru a Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice (COP 
21). Finanțarea InvestEU pentru IMM-
uri și întreprinderile mici cu capitalizare 
medie nu este inclusă în acest calcul. BEI 
își utilizează metodologia convenită la 
nivel internațional pentru a identifica 
aceste elemente ale proiectelor de acțiune 
în domeniul climei sau modul de 
repartizare a costurilor;
(b) se asigură că majoritatea finanțării 
din InvestEU în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
este utilizată pentru a sprijini 
întreprinderile eligibile din statele 
membre și din sectoarele cele mai afectate 
economic de pandemia de COVID-19;
(c) se asigură că majoritatea finanțării 
din InvestEU în cadrul componentei 
dedicate sprijinului pentru solvabilitate 
este utilizată pentru a sprijini 
întreprinderile eligibile din statele 
membre în care disponibilitatea 
sprijinului pentru solvabilitate din partea 
statului este mai limitat.
Dacă este necesar, Comitetul director 
oferă orientări detaliate referitoare la 
literele (a)-(c).

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 296
Bogdan Rzońca

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

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
75 153 850 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
75 153 860 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

Or. en

Justificare

Ajustare necesară pentru a alinia suma propusă cu cifrele indicate în anexa I.

Amendamentul 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
75 153 850 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
25 000 000 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

Or. en

Amendamentul 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

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

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
75 153 850 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
80 523 320 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 40 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

Or. en

Amendamentul 299
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
75 153 850 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
81 023 320 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

Or. en

Amendamentul 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
75 153 850 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 45 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

1. Garanția UE destinată 
compartimentului pentru UE menționat la 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 
85 423 310 000 EUR (în prețuri curente). 
Aceasta este provizionată la o rată de 35 %. 
Cuantumul menționat la articolul 34 
alineatul (3) primul paragraf litera (a) este 
luat, de asemenea, în considerare la 
calcularea provizionării care rezultă din 
această rată de provizionare.

Or. en

Justificare

Valoarea garanției ține seama de suplimentarea bugetului pentru o a șasea componentă, pe 
lângă majorările propuse de coraportori, pentru a demonstra sprijinul pentru acestea. Scopul 
amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, măsura care a 
fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul Instrumentului de sprijin 
pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele bugetare care o însoțea în CFM 
actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se confruntă cu probleme de 
solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 301
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum suplimentar al garanției UE 
poate fi furnizat în scopul 
compartimentului pentru statele membre 
menționat la articolul 8 alineatul (1) litera 
(b), sub rezerva alocării cuantumurilor 
corespunzătoare de către statele membre, 
în conformitate cu [articolul 10 alineatul 
(1)] din Regulamentul [[RDC] numărul]44 
și cu articolul [75 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul]45.

Un cuantum suplimentar al garanției UE 
poate fi furnizat în scopul 
compartimentului pentru statele membre 
menționat la articolul 8 alineatul (1) litera 
(b), sub rezerva alocării cuantumurilor 
corespunzătoare de către statele membre, 
în conformitate cu [articolul 10 alineatul 
(1)] din Regulamentul [[RDC] numărul]44 
și cu articolul [75 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul]45 și în conformitate cu punerea 
în aplicare a măsurilor relevante din 
planurile de redresare și reziliență în 
temeiul Regulamentului [Mecanismul de 
redresare și reziliență].
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_________________ _________________
44 eliminat 44 eliminat
45 eliminat 45 eliminat

Or. en

Justificare

Pentru ca fondurile să fie disponibile în temeiul Mecanismului de redresare și reziliență 
pentru a alimenta compartimentele pentru statele membre, este necesară programarea 
acestora în planurile de redresare și reziliență ale statelor membre și în concordanță cu 
obiectivele din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Amendamentul 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile financiare ale statelor 
membre în cadrul compartimentului 
pentru statele membre, inclusiv 
contribuțiile sub forma garanțiilor și a 
numerarului sau orice contribuții la 
platformele de investiții, se deduc integral 
din țintele de deficit relevante prevăzute în 
Pactul de stabilitate și de creștere.

Or. en

Amendamentul 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un cuantum de 31 153 850 000 
EUR (în prețuri curente) din cuantumul 
menționat la alineatul (1) primul paragraf 
se alocă pentru operațiunile de 

2. Un cuantum de 31 153 850 000 
EUR (în prețuri curente) din cuantumul 
menționat la alineatul (1) primul paragraf 
se alocă pentru operațiunile de 
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implementare a măsurilor menționate la 
articolul 2 din Regulamentul [EURI] 
pentru obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (e).

implementare a măsurilor menționate la 
articolul 2 din Regulamentul [EURI] 
pentru obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (e). Suma respectivă ar 
trebui să acorde prioritate inițiativelor 
care contribuie la salvarea de vieți 
omenești pe termen scurt, mediu și lung, 
precum și să aloce un procent de cel puțin 
25 % pentru proiecte legate de eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile pentru a declanșa un val de 
renovări ale clădirilor în UE, o inițiativă 
privind acoperișurile solare și pentru a 
sprijini strategia privind energia din surse 
regenerabile offshore, precum și pentru a 
asigura sprijin adecvat în contextul 
provocărilor legate de urgența climatică și 
de digitalizare. 

Or. en

Justificare

Energy efficiency investments in buildings trigger multiple co-benefits including improved 
trade balance and local job creation. SMEs in particular, benefit from a boosted renovation 
market, as they contribute more than 70% of the value-added in EU’s building sector. Invest 
EU shall contribute to trigger a European renovation wave requiring annual investments of 
at least 243bn EUR, of which 15bn are needed in Europe's hospitals and schools. An annual 
90bn EUR of support from EU level is required. A European Solar Rooftop initiative is the 
cornerstone of a dynamic solar industry and would further boost local jobs and mobilize 
private capital for citizens energy to reach an installed capacity of 1050 GW by 2030. 
InvestEU shall support triggering annual investments of 70 bn EUR in solar, with cost 
reductions over time to free up amounts to be invested in the offshore renewable energy 
strategy projects, boosting EU competitiveness and resilience.

Amendamentul 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Un cuantum de 31 153 850 000 
EUR (în prețuri curente) din cuantumul 
menționat la alineatul (1) primul paragraf 
se alocă pentru operațiunile de 

2. Un cuantum de 10 400 000 000 
EUR (în prețuri curente) din cuantumul 
menționat la alineatul (1) primul paragraf 
se alocă pentru operațiunile de 
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implementare a măsurilor menționate la 
articolul 2 din Regulamentul [EURI] 
pentru obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (e).

implementare a măsurilor menționate la 
articolul 2 din Regulamentul [EURI] 
pentru obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (e).

Or. en

Amendamentul 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum de 41 500 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
literele (a) - (d).

Un cuantum de 41 500 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
literele (a) - (d), repartizându-se totodată 
un procent de cel puțin 25 % pentru 
proiecte legate de eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 306
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum de 41 500 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 

Un cuantum de 41 500 010 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
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literele (a) - (d). literele (a) - (d).

Or. en

Justificare

Ajustare necesară pentru a alinia suma propusă cu cifrele indicate în anexa I.

Amendamentul 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum de 41 500 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
literele (a) - (d).

Un cuantum de 10 400 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
literele (a) - (d).

Or. en

Amendamentul 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum de 2 500 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
obiectivelor menționate la articolul 3 
alineatul (2) literele (a) - (d).

Un cuantum de 800 000 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
obiectivelor menționate la articolul 3 
alineatul (2) literele (a) - (d).

Or. en
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Amendamentul 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartizarea orientativă a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru UE este 
stabilită în anexa I la prezentul 
regulament. Acolo unde este cazul, 
Comisia poate modifica cuantumurile 
menționate în anexa I și poate majora 
cuantumul menționat la primul paragraf 
cu până la 15 % pentru fiecare obiectiv. 
Comisia informează Parlamentul 
European și Consiliul în legătură cu o 
astfel de modificare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartizarea orientativă a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru UE este 
stabilită în anexa I la prezentul regulament. 
Acolo unde este cazul, Comisia poate 
modifica cuantumurile menționate în anexa 
I și poate majora cuantumul menționat la 
primul paragraf cu până la 15 % pentru 
fiecare obiectiv. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul în 
legătură cu o astfel de modificare.

Repartizarea orientativă a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru UE este 
stabilită în anexa I la prezentul regulament, 
alocând totodată un procent de cel puțin 
25 % pentru proiecte legate de eficiența 
energetică și energia din surse 
regenerabile în fiecare componentă de 
politică. Acolo unde este cazul, Comisia 
poate modifica cuantumurile menționate în 
anexa I și poate majora cuantumul 
menționat la primul paragraf cu până la 
15 % pentru fiecare obiectiv. Comisia 
informează Parlamentul European și 
Consiliul în legătură cu o astfel de 
modificare.
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Or. en

Amendamentul 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Repartizarea orientativă a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru UE este 
stabilită în anexa I la prezentul regulament. 
Acolo unde este cazul, Comisia poate 
modifica cuantumurile menționate în anexa 
I și poate majora cuantumul menționat la 
primul paragraf cu până la 15 % pentru 
fiecare obiectiv. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul în 
legătură cu o astfel de modificare.

Repartizarea orientativă a garanției UE în 
scopul compartimentului pentru UE este 
stabilită în anexa I la prezentul regulament. 
Acolo unde este cazul, Comisia poate 
modifica cuantumurile menționate în anexa 
I și le poate majora cu până la 15 % pentru 
fiecare obiectiv. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul în 
legătură cu o astfel de modificare.

Or. en

Amendamentul 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Valoarea pachetului financiar 
pentru implementarea măsurilor prevăzute 
în capitolele VI și VII este de 724 733 000 
EUR (în prețuri curente).

3. Valoarea pachetului financiar 
pentru implementarea măsurilor prevăzute 
în capitolele VI și VII este de 734 733 000 
EUR (în prețuri curente).

Or. en

Amendamentul 313
José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care granturile 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul [EURI] nu au 
fost utilizate integral până la 31 
decembrie 2023, o parte din suma 
neutilizată, până la maximum 
10 000 000 000 EUR (în prețuri curente), 
se pune la dispoziția Fondului InvestEU 
pentru provizionarea garanției UE pentru 
perioada 2024-2027, în conformitate cu 
articolul X din Regulamentul 
[EURI]. Valoarea garanției UE 
menționată la alineatul (1) primul 
paragraf și distribuția garanției UE 
stabilită în anexa I se ajustează în sens 
ascendent în mod corespunzător.

Or. en

Amendamentul 314
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb (AELS) 
care sunt membre ale Spațiului Economic 
European (SEE), în conformitate cu 
condițiile prevăzute în Acordul privind 
Spațiul Economic European;

eliminat

Or. en

Amendamentul 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țările în curs de aderare, țările 
candidate și potențial candidate, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenele și condițiile generale de 
participare a acestora la programele 
Uniunii instituite prin acordurile-cadru și 
deciziile Consiliului de asociere 
corespunzătoare sau prin alte acorduri 
similare și în conformitate cu condițiile 
specifice prevăzute în acordurile dintre 
Uniune și aceste țări terțe;

eliminat

Or. it

Amendamentul 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țările în curs de aderare, țările 
candidate și potențial candidate, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenele și condițiile generale de 
participare a acestora la programele 
Uniunii instituite prin acordurile-cadru și 
deciziile Consiliului de asociere 
corespunzătoare sau prin alte acorduri 
similare și în conformitate cu condițiile 
specifice prevăzute în acordurile dintre 
Uniune și aceste țări terțe;

(b) țările în curs de aderare, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenele și condițiile generale de 
participare a acestora la programele 
Uniunii instituite prin acordurile-cadru și 
deciziile Consiliului de asociere 
corespunzătoare sau prin alte acorduri 
similare și în conformitate cu condițiile 
specifice prevăzute în acordurile dintre 
Uniune și aceste țări terțe;

Or. en

Amendamentul 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țările terțe cărora li se aplică 
politica europeană de vecinătate, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenele și condițiile generale de 
participare a țărilor respective la 
programele Uniunii instituite prin 
acordurile-cadru și deciziile Consiliului 
de asociere corespunzătoare sau prin alte 
acorduri similare și în conformitate cu 
condițiile specifice prevăzute în acordurile 
dintre Uniune și țările terțe respective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) țările terțe cărora li se aplică 
politica europeană de vecinătate, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenele și condițiile generale de 
participare a țărilor respective la 
programele Uniunii instituite prin 
acordurile-cadru și deciziile Consiliului 
de asociere corespunzătoare sau prin alte 
acorduri similare și în conformitate cu 
condițiile specifice prevăzute în acordurile 
dintre Uniune și țările terțe respective;

eliminat

Or. it

Amendamentul 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
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Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) țări terțe, în conformitate cu 
condițiile prevăzute într-un acord specific 
care reglementează participarea țării terțe 
la orice program al Uniunii, cu condiția 
ca acordul:

eliminat

(i) să asigure un echilibru adecvat între 
contribuțiile și beneficiile țării terțe care 
participă la programele Uniunii;
(ii) să stabilească condițiile de participare 
la programele Uniunii, inclusiv 
calcularea contribuțiilor financiare la 
programele individuale și la costurile 
administrative ale acestora. Aceste 
contribuții constituie venituri alocate 
externe în conformitate cu articolul 21 
alineatul (5) a doua teză din 
Regulamentul financiar;
(iii) să nu confere țării terțe o putere 
decizională asupra programului Uniunii;
(iv) să garanteze drepturile Uniunii de a 
asigura buna gestiune financiară și de a-
și proteja interesele financiare.

Or. it

Amendamentul 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) țări terțe, în conformitate cu 
condițiile prevăzute într-un acord specific 
care reglementează participarea țării terțe 
la orice program al Uniunii, cu condiția 

eliminat



PE657.232v01-00 250/386 AM\1212517RO.docx

RO

ca acordul:
(i) să asigure un echilibru adecvat între 
contribuțiile și beneficiile țării terțe care 
participă la programele Uniunii;
(ii) să stabilească condițiile de participare 
la programele Uniunii, inclusiv 
calcularea contribuțiilor financiare la 
programele individuale și la costurile 
administrative ale acestora. Aceste 
contribuții constituie venituri alocate 
externe în conformitate cu articolul 21 
alineatul (5) a doua teză din 
Regulamentul financiar;
(iii) să nu confere țării terțe o putere 
decizională asupra programului Uniunii;
(iv) să garanteze drepturile Uniunii de a 
asigura buna gestiune financiară și de a-
și proteja interesele financiare.

Or. en

Amendamentul 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d – punctul iv a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) să garanteze reciprocitatea și 
protecția activelor strategice ale statelor 
membre ale Uniunii.

Or. it

Amendamentul 322
Ondřej Kovařík

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Compartimentul pentru UE al Fondului 
InvestEU menționat la articolul 8 
alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre 
componentele de politică menționate la 
articolul 7 alineatul (1) pot primi 
contribuții din partea statelor membre ale 
Asociației Europene a Liberului Schimb 
(AELS) care sunt membre ale Spațiului 
Economic European (SEE), în 
conformitate cu condițiile prevăzute în 
Acordul privind Spațiul Economic 
European, în scopul participării la 
anumite produse financiare în 
conformitate cu articolul 218 alineatul (2) 
din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 323
Sirpa Pietikäinen

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 normele privind programul 
Uniunii în temeiul căruia se acordă 
sprijinul;

(a) sunt conforme cu obiectivele de 
politică și cu principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ” și respectă 
criteriile de eligibilitate stabilite în normele 
privind programul Uniunii în temeiul 
căruia se acordă sprijinul;

Or. en

Amendamentul 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Fondul InvestEU funcționează prin 
intermediul următoarelor cinci componente 
de politică, care vizează disfuncționalități 
ale pieței sau situații de investiții sub 
nivelul optim în domeniul lor specific de 
aplicare:

1. Fondul InvestEU funcționează prin 
intermediul următoarelor șase componente 
de politică, care vizează disfuncționalități 
ale pieței sau situații de investiții sub 
nivelul optim în domeniul lor specific de 
aplicare:

Or. en

Amendamentul 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în infrastructura care 
facilitează transferul modal, în siguranța 
rutieră, inclusiv în conformitate cu 
obiectivul Uniunii de eliminare a 
accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în extinderea 
infrastructurii feroviare, inclusiv pentru 
trenuri de noapte, în infrastructura de 
transport public, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
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care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism sustenabil, 
în echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii și sunt în concordanță cu 
obiectivele stabilite în Pactul verde 
european, precum și în creșterea 
rezilienței sistemelor noastre medicale 
esențiale, de sănătate publică și de 
protecție civilă, în special fabricarea și 
stocarea de produse farmaceutice, 
stimularea producției, a achizițiilor și a 
gestionării sustenabile și etice și emiterea 
de licențe neexclusive pentru produsele 
relevante în caz de criză, cum ar fi 
materiale și dispozitive medicale și 
echipamente de protecție, asigurând 
accesibilitatea financiară a acestora în 
complementaritate cu alte instrumente ale 
Uniunii;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive urgente privind logica internă a textului sau este 
legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.

Amendamentul 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 

(a) componenta de politică pentru 
infrastructură: cuprinde investiții, printre 
care investițiile sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 



PE657.232v01-00 254/386 AM\1212517RO.docx

RO

multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea, securizarea și întreținerea 
infrastructurii feroviare și rutiere, în 
energie, în special în energia din surse 
regenerabile, în eficiența energetică în 
conformitate cu cadrul de politici privind 
energia pentru 2030, în proiectele de 
renovare a clădirilor și de reabilitare 
urbană axate pe economiile de energie și 
pe integrarea clădirilor într-un sistem 
energetic, de stocare, digital și de transport 
conectat, în îmbunătățirea nivelurilor de 
interconectare, a conectivității și a 
accesului digital, inclusiv în zonele rurale, 
în zonele muntoase și în zonele în prezent 
depopulate, pentru a promova 
repopularea, în aprovizionarea cu materii 
prime și în prelucrarea acestora, în spațiu, 
oceane, ape, inclusiv căi navigabile 
interioare și lacuri, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

Or. it

Amendamentul 327
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru (a) componenta de politică pentru 
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infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030 și cu 
obiectivul UE privind neutralitatea 
climatică, pe baza unor ținte cu termene 
stabilite și bazate pe date științifice, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 328
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave cel târziu până în 2050, 
în reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030 și 
abordând sărăcia energetică, în proiectele 
de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism sustenabil, 
în echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența și adaptarea 
la schimbările climatice sau de 
sustenabilitate socială ale Uniunii și care 
respectă standardele de sustenabilitate 
socială și de mediu ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 329
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, a infrastructurii de 
sănătate, inclusiv în construirea de 
spitale, în energie, în special în energia din 
surse regenerabile, în eficiența energetică 
în conformitate cu cadrul de politici 
privind energia pentru 2030, în proiectele 
de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
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Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave cel târziu până în 2050, 
în reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030 și 
abordând sărăcia energetică, în proiectele 
de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism sustenabil, 
în echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 331
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
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Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în utilizarea și 
managementul deșeurilor în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor și cu economia 
circulară, în natură și în alte infrastructuri 
de mediu, în patrimoniul cultural, în 
turism, în echipamente, în active mobile și 
în implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 332
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) inovații care sprijină, facilitează și 
accelerează tranziția verde către o 
economie neutră din punct de vedere 
climatic, circulară și sustenabilă, în 
concordanță cu Taxonomia UE și cu 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, măsurate prin ținte cu 
termene stabilite și bazate pe date 
științifice.

Or. en

Amendamentul 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

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, dezvoltare de 
produse și inovare, transferul tehnologiilor 
și rezultatelor cercetării către piață în 
vederea sprijinirii facilitatorilor pieței și a 
cooperării dintre întreprinderi, 
demonstrarea și implementarea unor soluții 
inovatoare și sprijinul pentru dezvoltarea 
întreprinderilor inovatoare, precum și 
digitalizarea industriei din Uniune;

(b) componenta de politică pentru 
cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 
activitățile de cercetare, dezvoltare de 
produse și inovare, transferul tehnologiilor 
și rezultatelor cercetării către piață în 
vederea sprijinirii facilitatorilor pieței și a 
cooperării dintre întreprinderi, 
demonstrarea și implementarea unor soluții 
inovatoare și sprijinul pentru dezvoltarea 
întreprinderilor inovatoare, precum și 
digitalizarea industriei din Uniune, cel 
puțin 30 % din volumul împrumuturilor 
în cadrul acestei componente de politică 
fiind alocat întreprinderilor conduse de 
femei;

Or. en

Amendamentul 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
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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, de dezvoltare a 
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 și sprijinul pentru extinderea 
întreprinderilor inovatoare, precum și 
pentru digitalizarea industriei din Uniune;

(b) componenta de politică pentru 
cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 
activitățile de cercetare, de dezvoltare a 
produselor și de inovare, transferul 
tehnologiilor și rezultatelor cercetării către 
piață, sprijinirea facilitatorilor pieței și a 
cooperării dintre întreprinderi, susținerea 
alfabetizării digitale, demonstrarea și 
implementarea unor soluții inovatoare și 
sprijinul pentru extinderea întreprinderilor 
inovatoare, precum și pentru digitalizarea 
industriei statelor membre din Uniune;

Or. it

Amendamentul 335

în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

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, dezvoltare de 
produse și inovare, transferul tehnologiilor 
și rezultatelor cercetării către piață în 
vederea sprijinirii facilitatorilor pieței și a 
cooperării dintre întreprinderi, 
demonstrarea și implementarea unor soluții 
inovatoare și sprijinul pentru dezvoltarea 
întreprinderilor inovatoare, precum și 
digitalizarea industriei din Uniune;

(b) componenta de politică pentru 
cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 
activitățile de cercetare, dezvoltare de 
produse și inovare, transferul tehnologiilor 
și rezultatelor cercetării către piață în 
vederea sprijinirii facilitatorilor pieței și a 
cooperării dintre întreprinderi, 
demonstrarea și implementarea unor soluții 
inovatoare și sprijinul pentru dezvoltarea 
întreprinderilor inovatoare, precum și 
digitalizarea industriei din Uniune, 
acordându-se atenția cuvenită decalajului 
digital de gen;

Or. en
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Amendamentul 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

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 în special pentru 
IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile 
inovatoare și cele care își desfășoară 
activitatea în sectoarele culturale și 
creative, precum și pentru întreprinderile 
mici cu capitalizare medie;

(c) componenta de politică pentru 
IMM-uri: accesul la finanțare și 
disponibilitatea fondurilor în special pentru 
IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile 
inovatoare și cele care își desfășoară 
activitatea în sectoarele culturale și 
creative, precum și pentru întreprinderile 
mici cu capitalizare medie, cel puțin 30 % 
din volumul împrumuturilor în cadrul 
acestei componente de politică fiind alocat 
IMM-urilor conduse de femei;

Or. en

Amendamentul 337
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

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 în special pentru 
IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile 
inovatoare și cele care își desfășoară 
activitatea în sectoarele culturale și 
creative, precum și pentru întreprinderile 
mici cu capitalizare medie;

(c) componenta de politică pentru 
IMM-uri: accesul la finanțare și 
disponibilitatea fondurilor în special pentru 
IMM-uri, acordându-se atenția cuvenită 
IMM-urilor conduse de femei, inclusiv 
pentru IMM-urile inovatoare și cele care își 
desfășoară activitatea în sectoarele 
culturale și creative, precum și pentru 
întreprinderile mici cu capitalizare medie;

Or. en

Amendamentul 338
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Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

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 în special pentru 
IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile 
inovatoare și cele care își desfășoară 
activitatea în sectoarele culturale și 
creative, precum și pentru întreprinderile 
mici cu capitalizare medie;

(c) componenta de politică pentru 
IMM-uri: accesul la finanțare și 
disponibilitatea fondurilor în special pentru 
IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile 
inovatoare și cele care își desfășoară 
activitatea în sectoarele culturale, creative 
și turistice, precum și pentru întreprinderile 
mici cu capitalizare medie;

Or. en

Amendamentul 339
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate și 
învățământ și a locuințelor sociale și 
studențești, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung, 
incluziunea și accesibilitatea, activitățile 
culturale și creative cu obiectiv social și 
integrarea persoanelor vulnerabile, 
inclusiv a resortisanților țărilor terțe;

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare și integrare a egalității de gen 
și a participării femeilor la economie în 
condiții de egalitate, în special în ceea ce 
privește crearea de locuri de muncă, cu 
obiectivul eliminării disparităților de gen 
în ceea ce privește serviciile de îngrijire 
prin îmbunătățirea disponibilității și 
accesibilității financiare a serviciilor de 
îngrijire de calitate prin intermediul 
FSE+, FEDR, InvestEU, FEADR, 
precum și în societate, a competențelor, a 
educației, a formării și a serviciilor conexe, 
a antreprenoriatului, a infrastructurii 
sociale, inclusiv a infrastructurii de 
sănătate și învățământ și a locuințelor 
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sociale și studențești, a îngrijirilor pentru 
copii, inovarea socială, asistența medicală 
și îngrijirea pe termen lung și îngrijirile 
pentru copii, în special în cazul părinților 
singuri, îngrijirile pentru persoanele cu 
dizabilități, incluziunea și accesibilitatea, 
măsurile de asigurare a echilibrului între 
viața profesională și cea privată, 
activitățile culturale și creative cu obiectiv 
social, promovarea înțelegerii între 
generații, sprijinul acordat persoanelor 
vulnerabile și integrarea acestora, inclusiv 
a persoanelor cu dizabilități, a părinților 
singuri, a persoanelor cu un statut 
socioeconomic dezavantajat, a femeilor, a 
victimelor/supraviețuitorilor violenței 
bazate pe gen, a persoanelor LGBTI, a 
minorităților etnice, a populației rome, a 
resortisanților țărilor terțe, precum și 
adăposturi și linii de asistență telefonică 
pentru victimele violenței, acordându-se o 
atenție deosebită regiunilor rurale, 
montane, ultraperiferice și cel mai puțin 
dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate și 
învățământ și a locuințelor sociale și 
studențești, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung, 

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate 
publică și învățământ și a locuințelor 
sociale și studențești, inovarea socială, 
asistența medicală publică și îngrijirea pe 
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incluziunea și accesibilitatea, activitățile 
culturale și creative cu obiectiv social și 
integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv 
a resortisanților țărilor terțe;

termen lung cu un accent special pe copii 
și grupurile vulnerabile, incluziunea și 
accesibilitatea, activitățile culturale și 
creative cu obiectiv social și integrarea 
persoanelor vulnerabile, inclusiv a 
resortisanților țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate și 
învățământ și a locuințelor sociale și 
studențești, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung, 
incluziunea și accesibilitatea, activitățile 
culturale și creative cu obiectiv social și 
integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv 
a resortisanților țărilor terțe;

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate și 
învățământ și a locuințelor sociale și 
studențești, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung, 
incluziunea și accesibilitatea, activitățile 
culturale și creative cu obiectiv social și 
integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv 
a persoanelor în vârstă și a resortisanților 
țărilor terțe;

Or. it

Amendamentul 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate și 
învățământ și a locuințelor sociale și 
studențești, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung, 
incluziunea și accesibilitatea, activitățile 
culturale și creative cu obiectiv social și 
integrarea persoanelor vulnerabile, 
inclusiv a resortisanților țărilor terțe;

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială, a competențelor, 
a educației, a formării și a serviciilor 
conexe, a infrastructurii sociale, inclusiv a 
infrastructurii de sănătate și învățământ și a 
locuințelor sociale și studențești, inovarea 
socială, asistența medicală și îngrijirea pe 
termen lung, incluziunea și accesibilitatea, 
activitățile culturale și creative care au 
drept obiectiv promovarea culturii 
europene și integrarea cetățenilor 
europeni vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate și 
învățământ și a locuințelor sociale și 
studențești, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung, 
incluziunea și accesibilitatea, activitățile 
culturale și creative cu obiectiv social și 
integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv 
a resortisanților țărilor terțe;

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
asigurare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate și 
învățământ și a locuințelor sociale și 
studențești, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung, 
incluziunea și accesibilitatea, activitățile 
culturale și creative cu obiectiv social și 
integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv 
a resortisanților țărilor terțe;

Or. en
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Amendamentul 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva tranziției verzi și 
digitale și a rezilienței consolidate, în unul 
dintre următoarele domenii:

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, care nu au fost 
implicați, investigați sau condamnați în 
cazuri de spălare de bani, finanțare a 
terorismului, evitare a obligațiilor fiscale 
sau evaziune fiscală, și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune și 
sunt în concordanță cu obiectivul UE 
pentru 2030 și privind neutralitatea 
climatică, astfel cum este consacrat în 
Legea europeană a climei și în 
Regulamentul privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile, precum și care stimulează 
tranziția digitală și reziliența consolidată 
a societății și economiei europene, astfel 
cum se definește în anexa Va (nouă), în 
unul dintre următoarele domenii:

Or. en

Amendamentul 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
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activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva tranziției verzi și 
digitale și a rezilienței consolidate, în unul 
dintre următoarele domenii:

activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în concordanță cu prioritățile descrise în 
noua Strategie industrială pentru o 
Europă verde și digitală și cu modelul de 
dezvoltare bazat pe ecosisteme industriale. 
Componenta ar trebui să sprijine proiecte 
care consolidează competitivitatea 
economiilor statelor membre, stimulează 
antreprenoriatul și diminuează 
dependența de lanțuri de aprovizionare 
vulnerabile, în special în perspectiva 
tranziției verzi și digitale și a rezilienței 
consolidate, în unul dintre următoarele 
domenii:

Or. en

Amendamentul 346
Inese Vaidere

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva tranziției verzi și 
digitale și a rezilienței consolidate, în unul 
dintre următoarele domenii:

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți în 
unul sau mai multe state membre și care 
își desfășoară activitatea în Uniune și ale 
căror activități au o importanță strategică 
pentru Uniune, în special în perspectiva 
tranziției verzi și digitale și a rezilienței 
consolidate, consolidând totodată 
competitivitatea economiilor statelor 
membre, inclusiv nevoia de a reconstrui 
capacitatea de producție a statelor 
membre și de a promova antreprenoriatul 
și crearea de locuri de muncă, în unul 
dintre următoarele domenii:

Or. en
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Amendamentul 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva tranziției verzi și 
digitale și a rezilienței consolidate, în unul 
dintre următoarele domenii:

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva obiectivelor 
climatice și de mediu ale UE, în special a 
obiectivului privind neutralitatea 
climatică până în 2050 și a obiectivelor 
stabilite în conformitate cu Regulamentul 
XXXX/XX (Legea europeană a climei), a 
tranziției digitale și a rezilienței 
consolidate, în unul dintre următoarele 
domenii:

Or. en

Amendamentul 348
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva tranziției verzi și 
digitale și a rezilienței consolidate, în unul 
dintre următoarele domenii:

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva nevoilor de 
redresare ale Uniunii în urma pandemiei 
de COVID-19, a tranziției verzi și digitale 
și a rezilienței consolidate, în unul dintre 
următoarele domenii:
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Or. en

Amendamentul 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva tranziției verzi și 
digitale și a rezilienței consolidate, în unul 
dintre următoarele domenii:

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru statele 
membre ale Uniunii, în special în 
perspectiva redresării economice și a 
rezilienței consolidate, în unul dintre 
următoarele domenii:

Or. it

Amendamentul 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) furnizarea asistenței medicale 
critice, fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă;

(i) furnizarea asistenței medicale 
critice, fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, stimularea producției, a 
achizițiilor și a gestionării sustenabile și 
etice și emiterea de licențe neexclusive 
pentru produsele relevante în caz de criză, 
asigurând accesibilitatea lor financiară în 
complementaritate cu alte instrumente ale 
Uniunii, dispozitive medicale, materiale 
medicale, echipamente de protecție și 
consolidarea capacității de reacție în 
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situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă pe baza principiilor unei 
ample disponibilități și accesibilități 
financiare a produselor vitale în urgențele 
medicale;

Or. en

Amendamentul 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) furnizarea asistenței medicale 
critice, fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă;

(i) furnizarea asistenței medicale 
publice critice, fabricarea și stocarea de 
produse farmaceutice, dispozitive medicale 
și materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară, a sistemelor publice de sănătate 
și a sistemului de protecție civilă;

Or. en

Amendamentul 352
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) furnizarea asistenței medicale 
critice, fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă;

(i) furnizarea asistenței medicale 
critice, fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice și vaccinuri, dispozitive 
medicale și materiale medicale, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a sistemului de 
protecție civilă;

Or. en
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Amendamentul 353
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice; în 
aceste infrastructuri critice ar trebui să fie 
integrată perspectiva de gen și să se 
asigure că nu se dezvoltă nicio preferință 
în punerea în aplicare a acestor 
infrastructuri.

Or. en

Amendamentul 354
Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală ori bazată pe proprietatea 
intelectuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
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mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, audiovizual, 
cultură și creativitate, inclusiv patrimoniu 
cultural, educație și formare, infrastructura 
electorală și instalațiile sensibile, precum și 
terenurile și bunurile imobile esențiale 
pentru utilizarea unei astfel de 
infrastructuri critice;

Or. en

Amendamentul 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, dar 
excluzând activitățile legate de 
combustibilii fosili și energia nucleară, 
transporturi, mediu, sănătate, comunicații 
digitale securizate, 5G, internetul 
obiectelor, platforme de servicii online, 
servicii de cloud computing sigure, 
procesarea sau stocarea datelor, plăți și 
infrastructura financiară, aeronautică, 
apărare, comunicații, mass-media, educație 
și formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

Or. en
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Amendamentul 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi 
publice și mobilitate activă, mediu, apă, 
sănătate, comunicații digitale și rețele 
securizate, internetul obiectelor, platforme 
de servicii online, servicii de cloud 
computing sigure, procesarea sau stocarea 
datelor, plăți și infrastructura financiară, 
aeronautică, securitate, comunicații, mass-
media, educație și formare, infrastructura 
electorală și instalațiile sensibile, precum și 
terenurile și bunurile imobile esențiale 
pentru utilizarea unei astfel de 
infrastructuri critice;

Or. en

Amendamentul 357
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, rețele 5G și de foarte mare 
viteză, internetul obiectelor, platforme de 
servicii online, servicii de cloud computing 
sigure, procesarea sau stocarea datelor, 
plăți și infrastructura financiară, 
aeronautică, apărare, comunicații, mass-
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formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

media, educație și formare, infrastructura 
electorală și instalațiile sensibile, precum și 
terenurile și bunurile imobile esențiale 
pentru utilizarea unei astfel de 
infrastructuri critice;

Or. en

Amendamentul 358
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, siguranță seismică, sănătate, 
comunicații digitale securizate, internetul 
obiectelor, platforme de servicii online, 
servicii de cloud computing sigure, 
procesarea sau stocarea datelor, plăți și 
infrastructura financiară, aeronautică, 
apărare, comunicații, mass-media, educație 
și formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

Or. en

Amendamentul 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
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următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, internetul obiectelor, platforme 
de servicii online, servicii de cloud 
computing sigure, procesarea sau stocarea 
datelor, plăți și infrastructura financiară, 
aeronautică, apărare, comunicații, mass-
media, educație și formare, infrastructura 
electorală și instalațiile sensibile, precum și 
terenurile și bunurile imobile esențiale 
pentru utilizarea unei astfel de 
infrastructuri critice;

Or. en

Amendamentul 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) capacități esențiale de detectare 
timpurie și capacități de răspuns 
instituțional și economic coordonat în 
cazul unor riscuri de criză, precum și 
promovarea soluțiilor de continuitate a 
activităților și serviciilor în instituții și 
sectoare publice și private esențiale;

Or. en

Amendamentul 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) investiții și asistență tehnică 
pentru întreprinderi, în special IMM-uri, 
și comunități, pentru a crește reziliența 
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lanțurilor lor valorice și a modelelor de 
afaceri;

Or. en

Amendamentul 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) investiții cruciale în renovare și 
integrarea soluțiilor inovatoare în 
sectorul construcțiilor, pentru a realiza 
obiectivul privind un nivel net al emisiilor 
de gaze cu efect de seră egal cu zero și un 
sector al construcțiilor foarte eficient din 
punct de vedere energetic și neutru din 
punct de vedere climatic până în 2025. 
Investiții care contribuie la crearea a 
până la 2 milioane de locuri de muncă în 
sectorul construcțiilor și care conduc la o 
economie nepoluantă ca parte a Pactului 
verde european;

Or. en

Amendamentul 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) investiții strategice în proiecte în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
cu un potențial ridicat de a contribui în 
mod semnificativ la atingerea obiectivelor 
stabilite în Directiva (UE) 2018/2001 și în 
versiunea ulterioară revizuită a acesteia, 
dat fiind faptul că toate regiunile Uniunii 
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au un potențial semnificativ de resurse 
regenerabile abundente identificate;

Or. en

Amendamentul 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iic) sprijinirea condițiilor pentru 
stimularea antreprenoriatului, finanțarea 
dezvoltării sectorului privat, inclusiv a 
întreprinderilor nou-înființate și a IMM-
urilor, precum și a extinderii rețelelor de 
clustere și de centre de inovare digitală, a 
proceselor de privatizare, a adaptării la 
dezvoltarea tehnologică și la dezvoltarea 
sectorială sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iid) investiții și asistență tehnică 
pentru stimularea competențelor 
antreprenoriale, pentru crearea de noi 
startup-uri, IMM-uri și întreprinderi de 
familie care vor diversifica și vor extinde 
piața antreprenorială; investiții și 
asistență tehnică pentru dezvoltarea de 
rețele de clustere și centre de inovare 
digitală pe întregul continent;

Or. en
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Amendamentul 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) furnizarea de bunuri și servicii care 
contribuie la funcționarea și întreținerea 
infrastructurii critice menționate la punctul 
(ii);

(iii) furnizarea de know-how, bunuri, 
tehnologii și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice menționate la punctul (ii);

Or. en

Amendamentul 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv:

(iv) promovarea unei reindustrializări 
inovatoare și sustenabile a Europei, 
urmând prioritățile descrise în noua 
Strategie industrială pentru o Europă 
verde și digitală și modelul de dezvoltare 
bazat pe ecosisteme industriale prin 
tehnologii și competențe generice, 
transformatoare, verzi și digitale 
esențiale, precum și prin inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru viitorul industrial al Uniunii, 
inclusiv tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, ținând seama de principiul 
tranziției juste, inclusiv:

Or. en
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Amendamentul 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial 
al Uniunii, inclusiv:

(iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare necesare, 
cu ample beneficii pentru societate, în 
care investițiile sunt importante din punct 
de vedere strategic pentru atingerea 
obiectivelor climatice și de mediu ale 
Uniunii și pentru transformarea 
sustenabilă a bazei sale industriale, 
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 369
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv:

(iv) tehnologii generice, 
transformatoare, sustenabile și digitale 
esențiale, precum și inovații revoluționare 
în care investițiile sunt importante din 
punct de vedere strategic pentru viitorul 
industrial al Uniunii, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial 
al Uniunii, inclusiv:

(iv) tehnologii generice, 
transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul sustenabil 
al Uniunii, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, programele informatice, 
robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, 
fotonica, biotehnologia industrială,

(a) inteligența artificială etică, 
tehnologia registrelor distribuite, 
programele informatice, robotica, 
semiconductorii, microprocesoarele, 
tehnologiile de tip cloud și edge (procesare 
la margine), calculul de înaltă performanță, 
securitatea cibernetică, fotonica, 
biotehnologia industrială,

Or. en

Amendamentul 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile, tehnologiile de 

(b) tehnologiile și măsurile din 
domeniul energiei din surse regenerabile în 



PE657.232v01-00 282/386 AM\1212517RO.docx

RO

stocare a energiei, inclusiv bateriile, 
tehnologiile de transport sustenabile, 
aplicațiile curate pe bază de hidrogen și de 
pile de combustie, tehnologiile de 
decarbonizare pentru industrie, captarea și 
stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare,

temeiul mecanismului Uniunii de 
finanțare a energiei din surse 
regenerabile conform articolului 33 din 
Regulamentul (UE) 2018/1999, 
tehnologiile de stocare a energiei, inclusiv 
bateriile sustenabile, tehnologiile de 
transport sustenabile, aplicațiile pe bază de 
hidrogen verde și de pile de combustie, 
tehnologiile fără emisii pentru industrie, 
tehnologiile economiei circulare;

Or. en

Amendamentul 373
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile, tehnologiile de 
stocare a energiei, inclusiv bateriile, 
tehnologiile de transport sustenabile, 
aplicațiile curate pe bază de hidrogen și de 
pile de combustie, tehnologiile de 
decarbonizare pentru industrie, captarea și 
stocarea dioxidului de carbon, tehnologiile 
economiei circulare,

(b) eficiența energetică și tehnologiile 
din domeniul energiei din surse 
regenerabile, tehnologiile de stocare a 
energiei, inclusiv bateriile, tehnologiile de 
transport sustenabile, aplicațiile pe bază de 
hidrogen verde produs cu electricitate din 
surse regenerabile și de pile de combustie, 
tehnologiile de decarbonizare pentru 
industrie, captarea și stocarea dioxidului de 
carbon, tehnologiile economiei circulare,

Or. en

Amendamentul 374
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile, tehnologiile de 
stocare a energiei, inclusiv bateriile, 

(b) tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile, tehnologiile de 
stocare a energiei, inclusiv bateriile, 
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tehnologiile de transport sustenabile, 
aplicațiile curate pe bază de hidrogen și de 
pile de combustie, tehnologiile de 
decarbonizare pentru industrie, captarea și 
stocarea dioxidului de carbon, tehnologiile 
economiei circulare,

tehnologiile de transport sustenabile, 
aplicațiile curate pe bază de hidrogen și de 
pile de combustie, tehnologiile de 
decarbonizare pentru industrie, captarea și 
stocarea dioxidului de carbon, tehnologiile 
economiei circulare și tehnologiile bazate 
pe energia nucleară,

Or. en

Amendamentul 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile, tehnologiile de 
stocare a energiei, inclusiv bateriile, 
tehnologiile de transport sustenabile, 
aplicațiile curate pe bază de hidrogen și de 
pile de combustie, tehnologiile de 
decarbonizare pentru industrie, captarea și 
stocarea dioxidului de carbon, tehnologiile 
economiei circulare,

(b) tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile, tehnologiile de 
stocare a energiei, inclusiv bateriile, 
tehnologiile de transport sustenabile, 
aplicațiile curate pe bază de hidrogen și de 
pile de combustie, tehnologiile de 
decarbonizare pentru industrie și întreaga 
economie, captarea și stocarea dioxidului 
de carbon, tehnologiile economiei 
circulare,

Or. en

Amendamentul 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) tehnologia aplicată în domeniul 
turismului și inovării în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale;
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Or. it

Amendamentul 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) turismul sustenabil;

Or. en

Amendamentul 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) instalații de producție pentru 
producerea în masă a componentelor și 
dispozitivelor pentru tehnologiile 
informației și comunicațiilor în UE;

(v) instalațiile de reciclare și de 
producție pentru producerea în masă a 
componentelor și dispozitivelor pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
în UE;

Or. en

Amendamentul 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) furnizarea și stocarea de factori de 
producție critici pentru actorii publici, 
întreprinderile sau consumatorii din UE, 

(vi) furnizarea și stocarea de factori de 
producție critici pentru actorii publici, 
întreprinderile sau consumatorii din UE, 
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inclusiv energie, materii prime sau 
alimente, ținând seama de eficiența și 
circularitatea resurselor în cadrul 
lanțurilor valorice strategice;

inclusiv energie, materii prime, cu excepția 
cazului în care sunt deja acoperite de 
cerințele legislative, sau alimente, ținând 
seama de nevoia unei utilizări reduse și 
mai eficiente a resurselor și de 
circularitate în cadrul lanțurilor valorice 
strategice;

Or. en

Amendamentul 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) tehnologiile și factorii de producție 
critici pentru securitatea Uniunii și a 
statelor sale membre, cum ar fi sectorul 
apărării și cel spațial și securitatea 
cibernetică, precum și produsele cu dublă 
utilizare, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 428/2009 al Consiliului.

(vii) tehnologiile și factorii de producție 
critici pentru securitatea Uniunii și a 
statelor sale membre, cum ar fi sectorul 
securității și cel spațial și securitatea 
cibernetică, precum și produsele cu dublă 
utilizare și componente civile, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului sau orice versiune ulterioară 
revizuită și legislație conexă.

Or. en

Amendamentul 381
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în cazul investițiilor în sectorul 
spațial, al apărării și al securității 
cibernetice, precum și în anumite tipuri de 
proiecte cu implicații efective și directe în 

În plus, în cazul investițiilor în sectorul 
spațial, al apărării și al securității 
cibernetice, precum și în anumite tipuri de 
proiecte cu implicații efective și directe în 
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ce privește securitatea asupra sectoarelor 
critice, destinatarii finali nu sunt controlați 
de o țară terță sau de entități din țări terțe, 
iar conducerea lor executivă se află în 
Uniune, în vederea protejării securității 
Uniunii și a statelor sale membre.

ce privește securitatea asupra sectoarelor 
critice, destinatarii finali nu sunt controlați 
de o țară terță sau de entități din țări terțe, 
iar conducerea lor executivă se află în 
Uniune, în vederea protejării securității 
Uniunii și a statelor sale membre. Aceste 
investiții sunt în concordanță cu 
egalitatea de gen și o promovează la toate 
nivelurile.

Or. en

Amendamentul 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în cazul investițiilor în sectorul 
spațial, al apărării și al securității 
cibernetice, precum și în anumite tipuri de 
proiecte cu implicații efective și directe în 
ce privește securitatea asupra sectoarelor 
critice, destinatarii finali nu sunt controlați 
de o țară terță sau de entități din țări terțe, 
iar conducerea lor executivă se află în 
Uniune, în vederea protejării securității 
Uniunii și a statelor sale membre.

În plus, în cazul investițiilor în sectorul 
spațial, al securității și al securității 
cibernetice, precum și în anumite tipuri de 
proiecte cu implicații efective și directe în 
ce privește securitatea asupra sectoarelor 
critice, destinatarii finali nu sunt controlați 
de o țară terță sau de entități din țări terțe, 
iar conducerea lor executivă se află în 
Uniune, în vederea protejării securității 
Uniunii și a statelor sale membre.

Or. en

Amendamentul 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea și investițiile din cadrul 
acestei componente ar trebui să acorde 



AM\1212517RO.docx 287/386 PE657.232v01-00

RO

prioritate inițiativelor care contribuie la 
salvarea de vieți omenești pe termen scurt, 
mediu și lung și să aloce un procent de cel 
puțin 25 % pentru proiecte legate de 
eficiența energetică și energia din surse 
regenerabile, precum și să asigure sprijin 
adecvat în contextul provocărilor legate 
de urgența climatică și de digitalizare.

Or. en

Amendamentul 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director stabilește toate cerințele 
necesare referitoare la controlul și 
conducerea executivă a destinatarilor finali 
pentru alte domenii din cadrul componentei 
pentru investiții europene strategice și la 
controlul intermediarilor din cadrul 
componentei respective, din perspectiva 
oricăror considerente de securitate sau de 
ordine publică aplicabile.

Activitățile nu ar trebui să fie eligibile 
pentru sprijin în temeiul prezentului 
regulament în cazul în care:

(a) sunt incompatibile cu îndeplinirea 
obiectivelor climatice și de mediu 
prevăzute în Acordul de la Paris și în 
Pactul verde european, în special 
obiectivul privind realizarea neutralității 
climatice până în 2050 și obiectivele 
stabilite în conformitate cu Regulamentul 
XXXX/XX (Legea europeană a climei);
(b) nu respectă criteriile de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, stabilite 
în Regulamentul 2020/852 [Regulamentul 
privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile (Taxonomia 
UE)];
(c) sunt stabilite într-un stat membru care 
încalcă principiul statului de drept 
conform articolului 2 din TUE.
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Comitetul director stabilește toate cerințele 
necesare referitoare la controlul și 
conducerea executivă a destinatarilor finali 
pentru alte domenii din cadrul componentei 
pentru investiții europene strategice și la 
controlul intermediarilor din cadrul 
componentei respective, din perspectiva 
oricăror considerente de securitate sau de 
ordine publică aplicabile.

Or. en

Amendamentul 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director stabilește toate cerințele 
necesare referitoare la controlul și 
conducerea executivă a destinatarilor finali 
pentru alte domenii din cadrul componentei 
pentru investiții europene strategice și la 
controlul intermediarilor din cadrul 
componentei respective, din perspectiva 
oricăror considerente de securitate sau de 
ordine publică aplicabile.

Comitetul director, cu o componență 
echilibrată din punctul de vedere al 
genului, stabilește toate cerințele necesare 
referitoare la controlul și conducerea 
executivă a destinatarilor finali pentru alte 
domenii din cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice și la controlul 
intermediarilor din cadrul componentei 
respective, din perspectiva oricăror 
considerente de securitate sau de ordine 
publică aplicabile.

Or. en

Amendamentul 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o componentă dedicată sprijinului 
pentru solvabilitate;
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(i) Garanția UE poate fi folosită pentru 
sprijinirea finanțării sau a garanțiilor din 
partea BEI pentru fonduri, entități cu 
scop special sau alte platforme de 
investiții sau pentru sprijinirea 
investițiilor din partea BEI în astfel de 
fonduri, entități cu scop special sau alte 
platforme de investiții, inclusiv prin 
intermediul băncilor sau al instituțiilor 
naționale de promovare sau al altor 
mecanisme relevante, care furnizează 
capital și investiții de capital în 
întreprinderi.
(ii) Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții care vizează 
întreprinderi implicate în activități 
transfrontaliere în interiorul Uniunii 
și/sau întreprinderi cu un potențial ridicat 
de transformare ecologică sau digitală 
sunt vizate în mod special în cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate.
(iii) Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții furnizează 
finanțare în condiții comerciale sau în 
condiții coerente cu Cadrul temporar 
privind ajutoarele de stat, acordând 
atenția cuvenită naturii europene a 
Instrumentului de sprijin pentru 
solvabilitate și gestionării independente a 
fondurilor și a altor entități.
(iv) Fondurile, entitățile cu scop special 
sau platformele de investiții au o 
conducere de natură comercială care ia 
decizii de investiții sau o conducere 
independentă care aplică principiul 
concurenței depline față de toți 
investitorii.
(v) Întreprinderile vizate de fonduri, de 
entitățile cu scop special sau de 
platformele de investiții sunt încurajate să 
respecte, în cea mai mare măsură 
posibilă, garanțiile sociale și de mediu 
minime ridicate, în conformitate cu 
orientările furnizate de Comitetul 
director. Aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții corespunzătoare pentru 
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evitarea sarcinilor administrative inutile, 
ținând seama de dimensiunea 
întreprinderilor și incluzând dispoziții mai 
puțin stricte pentru IMM-uri. 
Întreprinderile cu un anumit nivel de 
expunere la o listă predefinită de activități 
nocive pentru mediu, în special sectoarele 
cărora li se aplică sistemul UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(EU ETS), sunt încurajate să instituie, în 
viitor, planuri de tranziție verde. 
Întreprinderile sunt de asemenea 
încurajate să înregistreze progrese în 
procesul lor de transformare digitală. 
Asistența tehnică este disponibilă pentru 
sprijinirea întreprinderilor în scopul 
realizării acestor tranziții.
(vi) Operațiunile din cadrul acestei 
componente se realizează în conformitate 
cu normele și procedurile interne ale BEI. 
Toate informațiile pertinente pentru 
evaluarea operațiunilor se pun la 
dispoziția membrilor Comitetului director 
și ai Comitetului pentru investiții.
(vii) Prețurile aferente garanțiilor sau 
investițiilor BEI se stabilesc în 
conformitate cu articolul 12.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 387
Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1a. O schemă pentru o tranziție justă 
se instituie orizontal, la nivelul tuturor 
componentelor de politică. Schema pentru 
o tranziție justă cuprinde investiții care 
abordează provocările sociale, economice 
sau de mediu ce derivă din procesul de 
tranziție la neutralitatea climatică a UE 
până în 2050 și la atingerea obiectivului 
climatic al UE pentru 2030 în versiunea 
sa valabilă în prezent, precum și care 
aduc beneficii regiunilor identificate în 
planul pentru o tranziție justă întocmit de 
statul membru în conformitate cu 
articolul [7] din regulament 
[Regulamentul FTJ].

Or. en

Amendamentul 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. O schemă pentru o tranziție justă, 
al doilea pilon al Mecanismului pentru o 
tranziție justă, este instituită orizontal, la 
nivelul tuturor componentelor de politică. 
Această schemă cuprinde investiții care 
abordează provocările sociale, economice 
și de mediu ce derivă din procesul de 
tranziție către atingerea obiectivului 
climatic al UE pentru 2030 și a 
neutralității climatice a Uniunii până în 
2050.

Or. en

Amendamentul 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)



PE657.232v01-00 292/386 AM\1212517RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. În acest scop, Comisia 
actualizează orientările privind investițiile 
în temeiul InvestEU, care stabilesc 
cerințele pentru operațiunile de investiții 
sprijinite de Fondul InvestEU, pentru a 
include o secțiune privind Schema pentru 
o tranziție justă din cadrul InvestEU și 
modalitățile de punere în aplicare a 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 390
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care o operațiune de 
finanțare sau de investiții propusă 
Comitetului pentru investiții menționat la 
articolul 23 se încadrează în mai multe 
componente de politică, aceasta se atribuie 
componentei de politică în care se 
încadrează obiectivul său principal sau 
obiectivul principal al majorității 
subproiectelor sale, cu excepția situației în 
care orientările în materie de investiții 
conțin dispoziții contrare.

2. În cazul în care o operațiune de 
finanțare sau de investiții propusă 
Comitetului pentru investiții menționat la 
articolul 23 se încadrează în mai multe 
componente de politică, aceasta este 
examinată în raport cu criteriile de 
examinare din Taxonomia UE și, în 
special, cu principiul de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ”. Aceasta se atribuie 
componentei de politică în care se 
încadrează obiectivul său principal sau 
obiectivul principal al majorității 
subproiectelor sale, cu excepția situației în 
care orientările în materie de investiții 
conțin dispoziții contrare.

Or. en

Amendamentul 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Operațiunile de finanțare și 
investiții trec testul privind respectarea 
principiului de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, astfel cum se prevede la 
articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852.

Or. en

Amendamentul 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin 
în temeiul prezentului regulament. În 
cazul în care partenerul de implementare 
ajunge la concluzia că nu trebuie să se facă 
o evaluare a sustenabilității, acesta trimite 
o justificare Comitetului pentru investiții.

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau un 
impact social. În cazul în care aceste 
operațiuni au un astfel de impact, ele fac 
obiectul unei evaluări a sustenabilității de 
mediu și sociale, pentru a se reduce la 
minimum efectele nocive și pentru a se 
maximiza beneficiile în ceea ce privește 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). În cazul în care partenerul de 
implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie să se facă o evaluare a 
sustenabilității, acesta trimite o justificare 
Comitetului pentru investiții.
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Or. en

Amendamentul 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele care sunt incompatibile cu 
obiectivele climatice nu sunt eligibile 
pentru sprijin în temeiul prezentului 
regulament. În cazul în care partenerul de 
implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie să se facă o evaluare a 
sustenabilității, acesta trimite o justificare 
Comitetului pentru investiții. În cazul în 
care proiectul se referă la mai multe 
componente de politică și există cel puțin 
o componentă de politică compatibilă cu 
obiectivele climatice, proiectul este 
considerat eligibil pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament în ceea ce 
privește respectiva componentă 
compatibilă.

Or. it

Amendamentul 394
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Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social, inclusiv un 
impact care este în detrimentul egalității 
între femei și bărbați pe piața muncii. În 
cazul în care aceste operațiuni au un astfel 
de impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu, din 
perspectiva egalității și sociale, pentru a se 
reduce la minimum efectele nocive și 
pentru a se maximiza beneficiile în ceea ce 
privește clima, mediul, egalitatea de gen și 
dimensiunea socială. În acest scop, 
promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 395
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operațiunile de finanțare și de 3. Operațiunile de finanțare și de 
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investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se preveni efectele nocive 
și pentru a se maximiza beneficiile în ceea 
ce privește clima, mediul și dimensiunea 
socială. În acest scop, promotorii de 
proiecte care solicită finanțare furnizează 
informații adecvate pe baza orientărilor 
menționate la alineatul (4). Proiectele cu o 
dimensiune mai mică decât cea menționată 
în orientări sunt excluse de la această 
evaluare. Proiectele care sunt incompatibile 
cu obiectivele climatice și alte obiective de 
mediu și care nu respectă criteriile 
stabilite în Taxonomia UE nu sunt 
eligibile pentru sprijin în temeiul 
prezentului regulament. În cazul în care 
partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 



AM\1212517RO.docx 297/386 PE657.232v01-00

RO

mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice și de mediu ale Uniunii nu sunt 
eligibile pentru sprijin în temeiul 
prezentului regulament. În cazul în care 
partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice și/sau cu obiectivele sociale nu 
sunt eligibile pentru sprijin în temeiul 
prezentului regulament. În cazul în care 
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concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice și sociale nu sunt eligibile pentru 
sprijin în temeiul prezentului regulament. 
În cazul în care partenerul de implementare 
ajunge la concluzia că nu trebuie să se facă 
o evaluare a sustenabilității, acesta trimite 
o justificare Comitetului pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
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Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia elaborează orientări în 
materie de sustenabilitate care, în 
conformitate cu obiectivele și standardele 
sociale și de mediu ale Uniunii, permit:

4. Comisia elaborează orientări în 
materie de sustenabilitate care permit:

Or. it

Amendamentul 400
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia elaborează orientări în 
materie de sustenabilitate care, în 
conformitate cu obiectivele și standardele 
sociale și de mediu ale Uniunii, permit:

4. Comisia elaborează orientări în 
materie de sustenabilitate în conformitate 
cu Regulamentul UE privind taxonomia și 
cu obiectivele și standardele climatice, 
sociale și de mediu ale Uniunii, permit:

Or. en

Amendamentul 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia elaborează orientări în 
materie de sustenabilitate care, în 
conformitate cu obiectivele și standardele 
sociale și de mediu ale Uniunii, permit:

4. Comisia elaborează orientări în 
materie de sustenabilitate care, în 
conformitate cu obiectivele și standardele 
climatice, sociale și de mediu ale Uniunii, 
permit:
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Or. en

Amendamentul 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește adaptarea, să se 
asigure reziliența la potențialele efecte 
negative ale schimbărilor climatice printr-
o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 
climatice, inclusiv prin măsuri de 
adaptare relevante, iar în ceea ce privește 
atenuarea, să se integreze în analiza cost-
beneficiu costurile emisiilor de gaze cu 
efect de seră și efectele pozitive ale 
măsurilor de atenuare a schimbărilor 
climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește adaptarea, să se 
asigure reziliența la potențialele efecte 
negative ale schimbărilor climatice printr-o 
evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 
climatice, inclusiv prin măsuri de adaptare 
relevante, iar în ceea ce privește atenuarea, 
să se integreze în analiza cost-beneficiu 
costurile emisiilor de gaze cu efect de seră 
și efectele pozitive ale măsurilor de 
atenuare a schimbărilor climatice;

(a) în ceea ce privește adaptarea, să se 
asigure reziliența la potențialele efecte 
negative ale schimbărilor climatice printr-o 
evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 
climatice, inclusiv prin măsuri de adaptare 
relevante, iar în ceea ce privește atenuarea, 
să se integreze în analiza cost-beneficiu 
costurile emisiilor de gaze cu efect de seră 
și efectele pozitive ale măsurilor de 
atenuare a schimbărilor climatice, inclusiv 
ale acțiunilor și măsurilor de atenuare a 
impactului asupra forței de muncă și de 
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protejare a lucrătorilor care sunt afectați 
negativ de tranzițiile din sectorul 
productiv;

Or. en

Amendamentul 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește adaptarea, să se 
asigure reziliența la potențialele efecte 
negative ale schimbărilor climatice printr-o 
evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 
climatice, inclusiv prin măsuri de adaptare 
relevante, iar în ceea ce privește atenuarea, 
să se integreze în analiza cost-beneficiu 
costurile emisiilor de gaze cu efect de seră 
și efectele pozitive ale măsurilor de 
atenuare a schimbărilor climatice;

(a) în ceea ce privește adaptarea, să se 
asigure reziliența la potențialele efecte 
negative ale schimbărilor climatice printr-o 
evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 
climatice, inclusiv prin măsuri de adaptare 
relevante, iar în ceea ce privește atenuarea, 
să se integreze în analiza cost-beneficiu 
costurile emisiilor de gaze cu efect de seră 
și efectele pozitive ale măsurilor de 
atenuare a schimbărilor climatice, inclusiv 
ale acțiunilor și măsurilor de atenuare a 
impactului asupra forței de muncă și de 
protejare a lucrătorilor care sunt afectați 
negativ de tranzițiile din sectorul 
productiv;

Or. en

Amendamentul 405
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește adaptarea, să se 
asigure reziliența la potențialele efecte 
negative ale schimbărilor climatice printr-o 
evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 
climatice, inclusiv prin măsuri de adaptare 

(a) în ceea ce privește adaptarea, să se 
asigure reziliența la potențialele efecte 
negative ale schimbărilor climatice printr-o 
evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 
climatice, inclusiv prin măsuri de adaptare 
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relevante, iar în ceea ce privește atenuarea, 
să se integreze în analiza cost-beneficiu 
costurile emisiilor de gaze cu efect de seră 
și efectele pozitive ale măsurilor de 
atenuare a schimbărilor climatice;

relevante, iar în ceea ce privește atenuarea, 
să se integreze în analiza cost-beneficiu 
costurile emisiilor de gaze cu efect de seră, 
aplicând un preț transformator al 
carbonului, și efectele pozitive ale 
măsurilor de atenuare a schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să se țină cont de impactul 
consolidat al proiectelor în ceea ce privește 
componentele principale ale capitalului 
natural referitoare la aer, apă, sol și 
biodiversitate;

(b) să se reducă la minimum impactul 
proiectelor în ceea ce privește 
componentele principale ale capitalului 
natural referitoare la aer, apă, sol și 
biodiversitate;

Or. en

Amendamentul 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să se evalueze proiectele în funcție 
de contribuția lor la obiectivele climatice 
și energetice ale Uniunii pentru 2030 și la 
obiectivul privind atingerea, în cadrul 
Uniunii, a unui nivel net al emisiilor de 
gaze cu efect de seră egal cu zero cel 
târziu până în 2040;

Or. en
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Amendamentul 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen, asupra incluziunii sociale a anumitor 
zone sau populații și asupra dezvoltării 
economice a zonelor și sectoarelor afectate 
de probleme structurale, cum ar fi 
necesitatea de decarbonizare a economiei;

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen, asupra incluziunii sociale a anumitor 
zone sau populații și asupra dezvoltării 
economice a zonelor și sectoarelor afectate 
de probleme structurale, cum ar fi 
necesitatea de decarbonizare a economiei, 
inclusiv al acțiunilor și măsurilor care 
atenuează impactul asupra forței de 
muncă și protejează lucrătorii care sunt 
afectați negativ de tranzițiile din sectorul 
productiv;

Or. en

Amendamentul 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen, asupra incluziunii sociale a anumitor 
zone sau populații și asupra dezvoltării 
economice a zonelor și sectoarelor afectate 
de probleme structurale, cum ar fi 
necesitatea de decarbonizare a economiei;

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen, asupra incluziunii sociale a anumitor 
zone sau populații și asupra dezvoltării 
economice a zonelor și sectoarelor afectate 
de probleme structurale, cum ar fi 
necesitatea de decarbonizare a economiei, 
inclusiv al acțiunilor și măsurilor care 
atenuează impactul asupra forței de 
muncă și protejează lucrătorii care sunt 
afectați negativ de tranzițiile din sectorul 
productiv;



PE657.232v01-00 304/386 AM\1212517RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 410
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen, asupra incluziunii sociale a anumitor 
zone sau populații și asupra dezvoltării 
economice a zonelor și sectoarelor afectate 
de probleme structurale, cum ar fi 
necesitatea de decarbonizare a economiei;

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen pe piața muncii, asupra incluziunii 
sociale a anumitor zone sau populații și 
asupra dezvoltării economice a zonelor și 
sectoarelor afectate de probleme 
structurale, cum ar fi necesitatea de 
decarbonizare a economiei;

Or. en

Amendamentul 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen, asupra incluziunii sociale a anumitor 
zone sau populații și asupra dezvoltării 
economice a zonelor și sectoarelor afectate 
de probleme structurale, cum ar fi 
necesitatea de decarbonizare a economiei;

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor asupra incluziunii sociale a 
anumitor zone și asupra dezvoltării 
economice a zonelor și sectoarelor afectate 
de probleme structurale, cum ar fi 
necesitatea de decarbonizare a economiei;

Or. en

Amendamentul 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 413
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice;

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
privind neutralitatea climatică și a altor 
obiective de mediu în conformitate cu 
Taxonomia UE și principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”;

Or. en

Amendamentul 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice;

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice și de mediu ale Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice;

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice și/sau a obiectivelor sociale;

Or. en

Amendamentul 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice;

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice și sociale;

Or. en

Amendamentul 417
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se evalueze proiectele în funcție 
de contribuția lor la tranziția la 
neutralitatea climatică, pe baza unor 
obiective cu termene stabilite și bazate pe 
date științifice, inclusiv a obiectivelor 
climatice și energetice pentru 2030;

Or. en
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Amendamentul 418
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se identifice proiecte care sunt 
incompatibile cu promovarea egalității de 
gen și cu principiul integrării perspectivei 
de gen și al integrării dimensiunii de gen 
în buget;

Or. en

Amendamentul 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. 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.

5. Partenerii de implementare 
furnizează informațiile necesare pentru a 
permite urmărirea investițiilor care 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de mediu, pe baza 
orientărilor care urmează să fie furnizate de 
către Comisie.

Or. en

Amendamentul 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5a. În sensul articolului 7 alineatul 
(4), orientările în materie de 
sustenabilitate elaborate de Comisia 
Europeană se bazează pe criteriile 
stabilite în Regulamentul privind 
taxonomia și sunt aliniate la obiectivele 
prevăzute în Pactul verde european.

Or. en

Amendamentul 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 60 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și mediu.

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 80 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă și cel 
puțin 65 % din cele efectuate în cadrul 
componentei de politică pentru investiții 
europene strategice să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și mediu. Cel puțin 30 % din 
investițiile efectuate în cadrul 
componentei de politică pentru 
infrastructura sustenabilă ar trebui să 
contribuie la atingerea obiectivului și a 
țintelor din Strategia UE în domeniul 
biodiversității pentru 2030. Numai 
proiectele care îndeplinesc criteriile 
tehnice de examinare relevante, stabilite 
în Regulamentul (UE) 2020/852, sunt 
luate în considerare pentru contribuția la 
țintele de cheltuieli respective.

Or. en

Justificare

Acest amendament, în special a doua parte a sa, este necesar din motive urgente privind 
logica internă a textului sau este legat în mod indisolubil de alte amendamente admisibile.
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Amendamentul 422
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 60 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și mediu.

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca 100 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă și cel 
puțin 60 % din cele efectuate în cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și 
mediu și să fie în concordanță cu 
Taxonomia UE și cu principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”.

Or. en

Amendamentul 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 60 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și mediu.

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 50 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și mediu.

Or. en

Amendamentul 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
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Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 60 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de climă și mediu.

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 60 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii în materie de mediu.

Or. en

Amendamentul 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii privind 
clima și mediul va fi urmărită cu ajutorul 
criteriilor prevăzute în Regulamentul 
privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile.

Or. en

Amendamentul 426
Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 33 pentru a completa prezentul 
regulament prin definirea orientărilor în 
materie de investiții pentru fiecare 
componentă de politică. Orientările în 

7. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 33 pentru a completa prezentul 
regulament prin definirea orientărilor în 
materie de investiții pentru fiecare 
componentă de politică, inclusiv schema 
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materie de investiții sunt elaborate în 
strânsă legătură cu grupul BEI și cu alți 
potențiali parteneri de implementare.

pentru o tranziție justă. Orientările în 
materie de investiții sunt elaborate în 
strânsă legătură cu grupul BEI și cu alți 
potențiali parteneri de implementare.

Or. en

Amendamentul 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 33 pentru a completa prezentul 
regulament prin definirea orientărilor în 
materie de investiții pentru fiecare 
componentă de politică. Orientările în 
materie de investiții sunt elaborate în 
strânsă legătură cu grupul BEI și cu alți 
potențiali parteneri de implementare.

7. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 33 pentru a completa prezentul 
regulament prin definirea orientărilor în 
materie de investiții pentru fiecare 
componentă de politică, inclusiv schema 
pentru o tranziție justă. Orientările în 
materie de investiții sunt elaborate în 
strânsă legătură cu grupul BEI și cu alți 
potențiali parteneri de implementare.

Or. en

Amendamentul 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Pentru operațiunile de finanțare și 
de investiții din cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice în sectorul 
apărării și cel spațial și în domeniul 
securității cibernetice, orientările în materie 
de investiții pot stabili limitări în ceea ce 
privește transferul și acordarea de licențe 
privind drepturile de proprietate 

8. Pentru operațiunile de finanțare și 
de investiții din cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice în sectorul 
securității și cel spațial și în domeniul 
securității cibernetice, orientările în materie 
de investiții pot stabili limitări în ceea ce 
privește transferul și acordarea de licențe 
privind drepturile de proprietate 
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intelectuală pentru tehnologiile critice și 
tehnologiile care contribuie la protejarea 
securității Uniunii și a statelor sale 
membre.

intelectuală pentru tehnologiile critice și 
tehnologiile care contribuie la protejarea 
securității Uniunii și a statelor sale 
membre.

Or. en

Amendamentul 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cuantumurile alocate de un stat 
membru în mod voluntar în temeiul 
articolului [10 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[RDC] numărul] sau al 
articolului [75 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul] se utilizează pentru provizionarea 
părții din garanția UE din cadrul 
compartimentului pentru statele membre 
care acoperă operațiunile de finanțare și de 
investiții în statul membru în cauză sau 
pentru o posibilă contribuție din fondurile 
care fac obiectul gestiunii partajate către 
Platforma de consiliere InvestEU. Aceste 
cuantumuri se utilizează pentru a contribui 
la îndeplinirea obiectivelor de politică 
specificate în acordul de parteneriat 
menționat la articolul 7 din Regulamentul 
[[RDC] numărul], în programele sau în 
planul strategic PAC care contribuie la 
InvestEU.

1. Cuantumurile alocate de un stat 
membru în mod voluntar în temeiul 
articolului [10 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[RDC] numărul] sau al 
articolului [75 alineatul (1)] din 
Regulamentul [[planurile strategice PAC] 
numărul] sau în conformitate cu punerea 
în aplicare a măsurilor relevante din 
planurile de redresare și reziliență în 
temeiul Regulamentului [Mecanismul de 
redresare și reziliență] se utilizează pentru 
provizionarea părții din garanția UE din 
cadrul compartimentului pentru statele 
membre care acoperă operațiunile de 
finanțare și de investiții în statul membru în 
cauză sau pentru o posibilă contribuție din 
fondurile care fac obiectul gestiunii 
partajate sau din contribuții suplimentare 
în conformitate cu punerea în aplicare a 
măsurilor relevante din planurile de 
redresare și reziliență din cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență 
către Platforma de consiliere InvestEU. 
Aceste cuantumuri se utilizează pentru a 
contribui la îndeplinirea obiectivelor de 
politică specificate în acordul de 
parteneriat menționat la articolul 7 din 
Regulamentul [[RDC] numărul], în 
programele sau în planul strategic PAC 
care contribuie la InvestEU.

Or. en
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Justificare

Pentru ca fondurile să fie disponibile în temeiul Mecanismului de redresare și reziliență 
pentru a alimenta compartimentele pentru statele membre, este necesară programarea 
acestora în planurile de redresare și reziliență ale statelor membre și în concordanță cu 
obiectivele din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Amendamentul 430
Nicolae Ştefănuță

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru și Comisia încheie un acord 
de contribuție sau un amendament la acesta 
în termen de patru luni de la decizia 
Comisiei de aprobare a acordului de 
parteneriat în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) din Regulamentul [RDC] sau a planului 
strategic PAC în temeiul Regulamentului 
[PAC] sau simultan cu decizia Comisiei de 
modificare a unui program în conformitate 
cu articolul 10 din Regulamentul [RDC] 
sau a unui plan strategic PAC în 
conformitate cu articolul 107 din 
Regulamentul [PAC].

Statul membru și Comisia încheie un acord 
de contribuție sau un amendament la acesta 
în termen de două luni de la decizia 
Comisiei de aprobare a acordului de 
parteneriat în temeiul articolului 9 alineatul 
(4) din Regulamentul [RDC] sau a planului 
strategic PAC în temeiul Regulamentului 
[PAC] sau simultan cu decizia Comisiei de 
modificare a unui program în conformitate 
cu articolul 10 din Regulamentul [RDC] 
sau a unui plan strategic PAC în 
conformitate cu articolul 107 din 
Regulamentul [PAC].

Or. en

Amendamentul 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 211 alineatul 
(1) din Regulamentul financiar, rata de 
provizionare a garanției UE din cadrul 
compartimentului pentru statele membre 
este stabilită la 40 % și poate fi ajustată în 
sensul reducerii sau măririi în fiecare 
acord de contribuție, pentru a ține seama 

Articolul 211 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar este respectat 
integral.
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de riscurile legate de produsele financiare 
care se intenționează a fi utilizate.

Or. en

Amendamentul 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Prin derogare de la articolul 213 
alineatul (4) din Regulamentul financiar, 
după faza de constituire menționată la 
alineatul (3) litera (a) de la prezentul 
articol, provizionarea nu ocazionează 
realimentări anuale pe perioada de 
disponibilitate a acestei părți a garanției 
UE din cadrul compartimentului pentru 
statele membre.

(b) Articolul 213 alineatul (4) din 
Regulamentul financiar este respectat 
integral.

Or. en

Amendamentul 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2– paragraful 1 – litera b a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru componenta dedicată 
sprijinului pentru solvabilitate;

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 435
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Grupului BEI i se acordă 75 % din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru UE, astfel cum este prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, în 
valoare de 56 365 380 000 EUR. Grupul 
BEI furnizează o contribuție financiară 
globală în valoare de 9 418 270 000 EUR. 
Această contribuție este furnizată într-un 
mod și sub o formă care să faciliteze 
implementarea Fondului InvestEU și 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 14 alineatul (2).

4. Grupului BEI i se acordă 70 % din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru UE, astfel cum este prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, în 
valoare de 52 607 702 000 EUR. Grupul 
BEI furnizează o contribuție financiară 
globală în valoare de 9 418 270 000 EUR. 
Această contribuție este furnizată într-un 
mod și sub o formă care să faciliteze 
implementarea Fondului InvestEU și 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 14 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 436
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5. Restul de 25 % din garanția UE din 
cadrul compartimentului pentru UE se 
acordă altor parteneri de implementare, 
care furnizează, de asemenea, o contribuție 
financiară care urmează să fie stabilită în 
acordurile de garantare.

5. Restul de 30 % din garanția UE din 
cadrul compartimentului pentru UE se 
acordă altor parteneri de implementare, 
care furnizează, de asemenea, o contribuție 
financiară care urmează să fie stabilită în 
acordurile de garantare.

Or. en

Amendamentul 437
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În cazul unui interes substanțial 
față de cererea de exprimare a interesului 
din partea altor parteneri de 
implementare care depășesc nivelul de 
30 % rămas din garanția UE, Comisia 
poate realoca resursele pentru a acorda 
garanția partenerilor de implementare 
respectivi.

Or. en

Amendamentul 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Sprijinul garanției UE menționat la 
articolul 4 alineatul (2) primul și al doilea 
paragraf se acordă în condițiile prevăzute 
la articolul 4 alineatul (6) din 
Regulamentul [EURI]. În alte cazuri, 
sprijinul garanției UE poate fi acordat 
pentru operațiuni de finanțare și de 
investiții care intră sub incidența 

7. Sprijinul garanției UE menționat la 
articolul 4 alineatul (2) primul și al doilea 
paragraf se acordă cu condiția ca Comisia 
să fi încheiat un acord de garantare cu 
partenerul de implementare în termenele 
prevăzute la articolul 4 alineatul (6) din 
Regulamentul [EURI]. În alte cazuri, 
sprijinul garanției UE poate fi acordat 
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prezentului regulament pentru o perioadă 
de investiții care se încheie la 31 decembrie 
2027.

pentru operațiuni de finanțare și de 
investiții care intră sub incidența 
prezentului regulament pentru o perioadă 
de investiții care se încheie la 31 decembrie 
2027.

Or. en

Amendamentul 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractele dintre partenerul de 
implementare și destinatarul final sau 
intermediarul financiar sau altă entitate 
menționată la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a) în cadrul garanției UE 
menționate la articolul 4 alineatul (2) 
primul și al doilea paragraf se semnează 
în termen de un an de la aprobarea 
operațiunii relevante de finanțare sau de 
investiții de către partenerul de 
implementare. În alte cazuri, contractele 
dintre partenerul de implementare și 
destinatarul final sau intermediarul 
financiar sau altă entitate menționată la 
articolul 15 alineatul (1) litera (a) se 
semnează până la 31 decembrie 2028.

Contractele dintre partenerul de 
implementare și destinatarul final sau 
intermediarul financiar sau altă entitate 
menționată la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a) se semnează până la 31 decembrie 
2028.

Or. en

Amendamentul 440
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1a. sunt compatibile cu orientările 
privind egalitatea de gen, integrarea 
dimensiunii de gen în buget și integrarea 
perspectivei de gen.

Or. en

Amendamentul 441
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. respectă Taxonomia UE și 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”;

Or. en

Amendamentul 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În plus față de proiectele situate în 
Uniune sau într-o țară ori un teritoriu de 
peste mări legat(ă) de un stat membru, 
astfel cum sunt prevăzute în anexa II la 
TFUE, Fondul InvestEU poate sprijini 
următoarele proiecte și operațiuni prin 
operațiuni de finanțare și de investiții în 
cadrul altor componente decât componenta 
pentru investiții europene strategice:

2. În plus față de proiectele situate în 
Uniune sau într-o țară ori un teritoriu de 
peste mări legat(ă) de un stat membru, 
astfel cum sunt prevăzute în anexa II la 
TFUE, Fondul InvestEU poate sprijini 
următoarele proiecte și operațiuni prin 
operațiuni de finanțare și de investiții în 
cadrul altor componente decât componenta 
pentru investiții europene strategice sau 
Instrumentul de sprijin pentru 
solvabilitate:

Or. en
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Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectele care implică entități 
situate sau stabilite în unul sau mai multe 
state membre și care se extind în una sau 
mai multe țări terțe, inclusiv state în curs 
de aderare, țări candidate și potențial 
candidate, țări care intră sub incidența 
politicii europene de vecinătate, țări din 
Spațiul Economic European sau din 
Asociația Europeană a Liberului Schimb, 
într-o țară sau un teritoriu de peste mări 
prevăzut(ă) în anexa II la TFUE sau într-o 
țară terță asociată, indiferent dacă există 
sau nu un partener în aceste țări terțe ori 
țări sau teritorii de peste mări;

(a) proiectele care implică entități 
situate sau stabilite în unul sau mai multe 
state membre, într-o țară sau un teritoriu de 
peste mări prevăzut(ă) în anexa II la TFUE;

Or. en

Amendamentul 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operațiunile de finanțare și de 
investiții în țările terțe menționate la 
articolul 5 care au contribuit la un anumit 

eliminat
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produs financiar.

Or. en

Amendamentul 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Fondul InvestEU poate sprijini 
operațiunile de finanțare și de investiții 
care furnizează finanțare unor destinatari 
finali care sunt persoane juridice stabilite 
în oricare din următoarele țări sau 
teritorii:

3. Fondul InvestEU sprijină numai 
operațiunile de finanțare și de investiții 
care furnizează finanțare unor destinatari 
finali care sunt persoane juridice stabilite 
într-un stat membru:

Or. en

Amendamentul 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o țară terță asociată la Programul 
InvestEU în conformitate cu articolul 5;

eliminat

Or. en

Amendamentul 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o țară terță menționată la alineatul 
(2) litera (a), după caz;

eliminat

Or. en

Amendamentul 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) alte țări terțe, dacă acest lucru este 
necesar pentru finanțarea unui proiect 
într-o țară sau un teritoriu menționat(ă) 
la literele (a), (b) sau (c).

eliminat

Or. en

Amendamentul 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În pofida primului paragraf, destinatarii 
finali și intermediarii din cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice sunt entități juridice care 
îndeplinesc cerințele prevăzute în teza 
introductivă, în cel de al doilea paragraf 
și în cel de al treilea paragraf de la 
articolul 7 alineatul (1) litera (e).

În pofida primului paragraf, întreprinderile 
pot beneficia de sprijin din partea 
InvestEU numai dacă nu efectuează plăți 
de dividende, nici plăți neobligatorii de 
cupoane și nici nu răscumpără acțiuni în 
perioada aplicării garanției.

În plus, aceste întreprinderi asigură că 
remunerarea oricărui membru al 
conducerii unui beneficiar care primește 
sprijin din partea InvestEU nu depășește 
partea fixă din remunerația membrului 
respectiv la 31 decembrie 2019. Pentru o 
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persoană care devine membră a 
conducerii la data acordării acestui 
sprijin sau după această dată, limita 
aplicabilă este cea mai mică remunerație 
fixă a oricărui membru al conducerii la 
31 decembrie 2019. Nu se plătesc în 
niciun caz prime sau alte elemente de 
remunerare variabile sau comparabile.

Or. en

Amendamentul 450
Enikő Győri

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile care primesc sprijin din partea 
Fondului pentru o tranziție justă sau a 
unei facilități de împrumut pentru 
sectorul public în temeiul Mecanismului 
pentru o tranziție justă sunt eligibile 
pentru finanțare în temeiul articolului 7 
alineatul (1a) dacă sprijinul acordat de 
facilitățile menționate mai sus nu 
depășește 50 % din totalul investiției.

Or. en

Justificare

Este important să se stabilească sinergii între cei trei piloni ai Mecanismului pentru o 
tranziție justă. Asigurarea eligibilității proiectelor bazate pe FTJ și cel de al treilea pilon 
pentru finanțare din STJ poate crește impactul MTJ în regiunile vizate de tranziția justă, 
întrucât acestea le-ar putea utiliza pentru mobilizarea de investiții cu ajutorul STJ.

Amendamentul 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere celui de al doilea și 
celui de al treilea paragraf, doar 
întreprinderile care sunt stabilite într-un 
stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune pot fi sprijinite prin 
operațiuni de finanțare și de investiții în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împrumuturi, garanții, 
contragaranții, instrumente de pe piața de 
capital, orice altă formă de finanțare sau de 
îmbunătățire a calității creditului, inclusiv 
datorii subordonate, sau investiții de capital 
sau cvasicapital, furnizate direct sau 
indirect prin intermediari financiari, 
fonduri, platforme de investiții sau alte 
vehicule, care urmează să fie canalizate 
către destinatarii finali;

(a) împrumuturi, garanții, 
contragaranții, instrumente de pe piața de 
capital, orice altă formă de finanțare sau de 
îmbunătățire a calității creditului, inclusiv 
datorii hibride, datorii subordonate, sau 
investiții de capital, de capital convertibil 
sau cvasicapital, furnizate direct sau 
indirect prin intermediari financiari, 
fonduri, platforme de investiții sau alte 
vehicule, care urmează să fie canalizate 
către destinatarii finali;

Or. en

Justificare

Deși s-a convenit deja cu Consiliul cu privire la această parte a textului, prezentul 
amendament reflectă abordarea raportorilor cu privire la dosarul referitor la sprijinul pentru 
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solvabilitate.

Amendamentul 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) împrumuturi, garanții, 
contragaranții, instrumente de pe piața de 
capital, orice altă formă de finanțare sau 
de îmbunătățire a calității creditului, 
inclusiv datorii subordonate, sau investiții 
de capital sau cvasicapital, furnizate direct 
sau indirect prin intermediari financiari, 
fonduri, platforme de investiții sau alte 
vehicule, care urmează să fie canalizate 
către destinatarii finali;

(a) împrumuturi, garanții, 
contragaranții sau investiții de capital, 
furnizate direct sau indirect prin 
intermediari financiari, fonduri, platforme 
de investiții sau alte vehicule, care urmează 
să fie canalizate către destinatarii finali; 
schemele bazate pe îndatorare și 
cvasicapitalul vor fi excluse din cadru și 
interzise.

Or. en

Amendamentul 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Instrumentele eligibile din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate au ca rezultat furnizarea de 
capital sau de cvasicapital întreprinderilor 
menționate la articolul 3 alineatul (2) 
litera (f).

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
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bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Intermediarii din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate sunt stabiliți într-un stat 
membru și își desfășoară activitatea în 
Uniune. Comitetul director stabilește 
eventualele cerințe necesare referitoare la 
controlul intermediarilor (fonduri, entități 
cu scop special și altele) în contextul 
oricăror considerații de ordine publică 
sau de securitate aplicabile.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul produselor de tip datorie 
menționate la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a):

eliminat

(i) principalul și toate dobânzile și 
cuantumurile datorate partenerului de 
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implementare, dar care nu au fost primite 
de acesta în conformitate cu condițiile 
operațiunilor de finanțare până la data 
producerii situației de neîndeplinire a 
obligațiilor;
(ii) pierderile din restructurări;
(iii) pierderile generate de fluctuațiile 
altor monede decât euro pe piețe pe care 
posibilitățile de acoperire a riscului pe 
termen lung sunt limitate;

Or. en

Amendamentul 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul investițiilor de capital sau 
cvasicapital menționate la articolul 15 
alineatul (1) litera (a): cuantumurile 
investite și costurile de finanțare aferente și 
pierderile care decurg din fluctuațiile altor 
monede decât euro;

(b) în cazul investițiilor de capital 
menționate la articolul 15 alineatul (1) 
litera (a): cuantumurile investite și costurile 
de finanțare aferente și pierderile care 
decurg din fluctuațiile altor monede decât 
euro;

Or. en

Amendamentul 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (a) 
punctul (i), în cazul datoriilor 
subordonate, o amânare, o reducere sau o 
ieșire forțată se consideră o situație de 
neîndeplinire a obligațiilor;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia și Comitetul director 
instituit în temeiul articolului 20 sunt 
consiliate de un Consiliu consultativ.

1. Comisia și Comitetul director 
instituit în temeiul articolului 20 sunt 
consiliate de un Consiliu consultativ 
compus din membri care participă în mod 
gratuit.

Or. it

Amendamentul 460
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul consultativ depune toate 
eforturile pentru a asigura echilibrul de 
gen și cuprinde:

2. Consiliul consultativ asigură un 
echilibru minim de gen cu un procent de 
cel puțin 40 % pentru sexul 
subreprezentat și cuprinde:

Or. en

Amendamentul 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Consiliul consultativ depune toate 
eforturile pentru a asigura echilibrul de 
gen și cuprinde:

2. Consiliul consultativ asigură 
echilibrul de gen și cuprinde:

Or. en

Amendamentul 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) Comisia Europeană poate numi 
un reprezentant, fără drept de vot, al 
partenerilor sociali europeni, limitat la 
domeniul muncii, pe baza unei propuneri 
înaintate de organizația al cărei 
reprezentant este acceptat în consiliul 
consultativ.

Or. en

Amendamentul 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia Europeană poate numi un 
reprezentant al partenerilor sociali 
europeni, fără drept de vot, limitat la 
domeniul muncii, pe baza unei propuneri 
înaintate de organizația al cărei 
reprezentant este acceptat în consiliul 
consultativ.

Or. en
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Amendamentul 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Procesele-verbale detaliate ale 
reuniunilor Consiliului consultativ se 
publică de îndată ce sunt aprobate de 
acesta.

8. Procesele-verbale detaliate ale 
reuniunilor Consiliului consultativ se 
publică imediat după ce sunt aprobate de 
acesta.

Or. it

Amendamentul 465
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se înființează un Comitet director 
pentru Programul InvestEU. Comitetul 
director este format din patru reprezentanți 
ai Comisiei, trei reprezentanți ai grupului 
BEI și doi reprezentanți ai altor parteneri 
de implementare decât grupul BEI, precum 
și un expert numit în calitate de membru 
fără drept de vot de către Parlamentul 
European. Expertul numit în calitate de 
membru fără drept de vot de către 
Parlamentul European nu poate solicita și 
nici accepta instrucțiuni din partea 
instituțiilor, organelor, oficiilor sau 
agențiilor Uniunii, din partea guvernului 
vreunui stat membru sau a oricărui alt 
organism public sau privat și acționează cu 
deplină independență. Expertul respectiv 
își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial 
și în interesul Fondului InvestEU.

1. Se înființează un Comitet director 
pentru Programul InvestEU. Comitetul 
director este format din patru reprezentanți 
ai Comisiei, trei reprezentanți ai grupului 
BEI și doi reprezentanți ai altor parteneri 
de implementare decât grupul BEI, precum 
și un expert numit în calitate de membru 
fără drept de vot de către Parlamentul 
European și asigură echilibrul de gen la 
nivelul întregii componențe a Comitetului 
director. Expertul numit în calitate de 
membru fără drept de vot de către 
Parlamentul European nu poate solicita și 
nici accepta instrucțiuni din partea 
instituțiilor, organelor, oficiilor sau 
agențiilor Uniunii, din partea guvernului 
vreunui stat membru sau a oricărui alt 
organism public sau privat și acționează cu 
deplină independență. Expertul respectiv 
își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial 
și în interesul Fondului InvestEU.
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Or. en

Amendamentul 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilește orientările strategice și 
operaționale pentru partenerii de 
implementare, inclusiv orientările privind 
conceperea produselor financiare și alte 
politici și proceduri operaționale necesare 
pentru funcționarea Fondului InvestEU;

(a) după consultarea periodică a 
reprezentanților statelor membre ale 
Consiliului consultativ, în formatul 
separat, menționat la articolul 19 
alineatul (6), stabilește orientările 
strategice și operaționale pentru partenerii 
de implementare, inclusiv orientările 
privind conceperea produselor financiare și 
alte politici și proceduri operaționale 
necesare pentru funcționarea Fondului 
InvestEU;

Or. it

Amendamentul 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) stabilește orientările menționate în 
anexa I secțiunea 6 litera (d).

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.



AM\1212517RO.docx 331/386 PE657.232v01-00

RO

Amendamentul 468
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o descriere a operațiunii de 
finanțare și de investiții propuse;

(a) o descriere a operațiunii de 
finanțare și de investiții propuse și a 
modului în care aceasta respectă 
Taxonomia UE și principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”;

Or. en

Amendamentul 469
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modul în care operațiunea propusă 
contribuie la obiectivele de politică ale UE;

(b) modul în care operațiunea propusă 
contribuie la obiectivele de politică ale UE, 
în special la tranziția la neutralitatea 
climatică, pe baza unor obiective cu 
termene stabilite și bazate pe date 
științifice, precum și la obiectivele 
Pactului verde și la alte obiective privind 
sustenabilitatea.

Or. en

Amendamentul 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(f) impactul investiției; (f) impactul economic, social, 
regional și de mediu al investiției, cu o 
referire specifică la crearea de locuri de 
muncă și la sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) impactul investiției; (f) impactul investiției, cu o referire 
specifică la crearea de locuri de muncă și 
la sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 472
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) impactul investiției; (f) impactul investiției, inclusiv 
asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 473
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) indicatori de sustenabilitate, astfel 
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cum au fost stabiliți în Regulamentul 
privind informațiile referitoare la 
sustenabilitate;

Or. en

Amendamentul 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 33 pentru a completa prezentul 
regulament prin stabilirea de elemente 
suplimentare ale tabloului de bord, 
inclusiv norme detaliate de utilizare a 
acestuia de către partenerii de 
implementare.

eliminat

Or. it

Amendamentul 475
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia verifică dacă operațiunile 
de finanțare și de investiții propuse de 
partenerii de implementare, alții decât BEI, 
respectă legislația și politicile Uniunii.

1. Comisia verifică dacă operațiunile 
de finanțare și de investiții propuse de 
partenerii de implementare, alții decât BEI, 
respectă legislația și politicile Uniunii, 
inclusiv principiul egalității de gen.

Or. en
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Amendamentul 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigură îndeplinirea obiectivelor 
de cheltuieli în materie de climă și mediu 
prevăzute la articolul 7 alineatul (6) 
pentru componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă și, respectiv, 
componenta de politică pentru investiții 
europene strategice;

Or. en

Amendamentul 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consultă toate părțile interesate;

Or. en

Amendamentul 478
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2– paragraful 3 – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) pentru a asigura echilibrul de gen, 
Comitetul pentru investiții ar trebui să se 
angajeze să adopte strategii și proceduri 
specifice în acest scop.
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Or. en

Amendamentul 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

De două ori pe an, Comitetul pentru 
investiții transmite Parlamentului European 
și Consiliului o listă cu toate concluziile 
sale din ultimele șase luni, precum și 
tablourile de bord aferente publicate. 
Transmiterea include deciziile de 
respingere a utilizării garanției UE și se 
face cu respectarea unor cerințe stricte de 
confidențialitate.

De două ori pe an, Comitetul pentru 
investiții transmite Parlamentului European 
și Consiliului o listă cu toate concluziile 
sale din ultimele șase luni, precum și 
tablourile de bord aferente publicate. 
Transmiterea include deciziile de 
respingere a utilizării garanției UE și 
informații privind progresele realizate în 
direcția îndeplinirii obiectivelor de 
cheltuieli în materie de climă și mediu 
prevăzute la articolul 7 alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Începând de la data constituirii sale, 
Comitetul pentru investiții este, de 
asemenea, responsabil de aprobarea 
utilizării garanției UE în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 pentru 
perioada de investiții rămasă în temeiul 
regulamentului respectiv. Propunerile sunt 
evaluate în conformitate cu criteriile 
stabilite în respectivul regulament. 
Configurațiile Comitetului pentru investiții 
responsabile de componenta pentru 

8. Începând de la data constituirii sale, 
Comitetul pentru investiții este, de 
asemenea, responsabil de aprobarea 
utilizării garanției UE în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 pentru 
perioada de investiții rămasă în temeiul 
regulamentului respectiv. Propunerile sunt 
evaluate în conformitate cu criteriile 
stabilite în respectivul regulament. 
Configurațiile Comitetului pentru investiții 
responsabile de componenta pentru 
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infrastructură sustenabilă și de componenta 
pentru investiții europene strategice 
evaluează propunerile respective. Articolul 
22 nu se aplică acestor transmiteri.

infrastructură sustenabilă și de componenta 
pentru investiții europene strategice 
evaluează propunerile respective. 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. Acestea 
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.

Or. en

Amendamentul 481
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia instituie Platforma de 
consiliere InvestEU. Platforma de 
consiliere InvestEU oferă consiliere pentru 
identificarea, pregătirea, dezvoltarea, 
structurarea, contractarea prin achiziții 
publice și implementarea proiectelor de 
investiții și pentru a mări capacitatea 
promotorilor de proiecte și a 
intermediarilor financiari de a implementa 
operațiuni de finanțare și de investiții. 
Sprijinul acordat de aceasta poate avea 
drept obiect orice etapă a ciclului de viață 
al unui proiect sau a finanțării unei entități 
sprijinite.

1. Comisia instituie Platforma de 
consiliere InvestEU. Platforma de 
consiliere InvestEU oferă consiliere pentru 
identificarea, pregătirea, dezvoltarea, 
structurarea, contractarea prin achiziții 
publice și implementarea proiectelor de 
investiții și pentru a mări capacitatea 
promotorilor de proiecte și a 
intermediarilor financiari de a implementa 
operațiuni de finanțare și de investiții. 
Sprijinul acordat de aceasta poate avea 
drept obiect orice etapă a ciclului de viață 
al unui proiect sau a finanțării unei entități 
sprijinite. Ar trebui avut în vedere un site 
internet multilingv dedicat, care să ofere 
sprijin și informații.

Or. en
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Amendamentul 482
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Educația și formarea reprezintă 
un element-cheie al oricărei redresări 
sustenabile la nivelul UE, constituind un 
sector grav afectat în contextul pandemiei 
de COVID-19. Programul InvestEU ar 
trebui să contribuie la consolidarea 
competitivității sale pe termen lung prin 
sprijinirea operațiunilor care promovează 
o educație și formare sustenabilă, 
inovatoare și digitală. Ar trebui avut în 
vedere un sprijin special pentru IMM-
urile și organizațiile din domeniu care 
necesită finanțare pentru a-și continua și 
a-și dezvolta activitățile.

Or. en

Amendamentul 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă este cazul, să acorde asistență 
promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea 
proiectelor lor astfel încât să îndeplinească 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 7 și 
criteriile de eligibilitate prevăzute la 
articolul 13 și să faciliteze dezvoltarea de 
proiecte importante de interes european 
comun și de agregatori pentru proiectele de 
dimensiuni mici, inclusiv prin intermediul 
platformelor de investiții menționate la 
litera (f) de la prezentul alineat, cu condiția 

(c) dacă este cazul, să acorde asistență 
promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea 
proiectelor lor, în special administrațiilor 
și comunităților locale, astfel încât să 
îndeplinească obiectivele prevăzute la 
articolele 3 și 7 și criteriile de eligibilitate 
prevăzute la articolul 13 și să faciliteze 
dezvoltarea de proiecte importante de 
interes european comun, în conformitate 
cu obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii, acordându-se o atenție specifică 
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ca această asistență să nu aducă atingere 
concluziilor Comitetului pentru investiții în 
ceea ce privește acoperirea garanției UE cu 
privire la astfel de proiecte;

Regulamentului privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și transparenței sporite în 
punerea lor în aplicare, precum și de 
agregatori pentru proiectele de dimensiuni 
mici, inclusiv prin intermediul platformelor 
de investiții menționate la litera (f) de la 
prezentul alineat, cu condiția ca această 
asistență să nu aducă atingere concluziilor 
Comitetului pentru investiții în ceea ce 
privește acoperirea garanției UE cu privire 
la astfel de proiecte;

Or. en

Amendamentul 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă este cazul, să acorde asistență 
promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea 
proiectelor lor astfel încât să îndeplinească 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 7 și 
criteriile de eligibilitate prevăzute la 
articolul 13 și să faciliteze dezvoltarea de 
proiecte importante de interes european 
comun și de agregatori pentru proiectele de 
dimensiuni mici, inclusiv prin intermediul 
platformelor de investiții menționate la 
litera (f) de la prezentul alineat, cu condiția 
ca această asistență să nu aducă atingere 
concluziilor Comitetului pentru investiții în 
ceea ce privește acoperirea garanției UE cu 
privire la astfel de proiecte;

(c) dacă este cazul, să acorde asistență 
promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea 
proiectelor lor astfel încât să îndeplinească 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 7 și 
criteriile de eligibilitate prevăzute la 
articolul 13 și să faciliteze dezvoltarea de 
proiecte importante de interes european 
comun și o tranziție justă către o 
economie cu emisii reduse de carbon în 
regiunile cele mai afectate și de agregatori 
pentru proiectele de dimensiuni mici, 
inclusiv prin intermediul platformelor de 
investiții menționate la litera (f) de la 
prezentul alineat, cu condiția ca această 
asistență să nu aducă atingere concluziilor 
Comitetului pentru investiții în ceea ce 
privește acoperirea garanției UE cu privire 
la astfel de proiecte;

Or. en

Amendamentul 485
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Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să faciliteze instituirea de platforme 
de colaborare pentru schimburile inter 
pares și punerea în comun de date, know-
how și bune practici, în sprijinul dezvoltării 
rezervei de proiecte și a sectorului în 
cauză;

(e) să faciliteze instituirea de platforme 
de colaborare pentru schimburile inter 
pares și punerea în comun de date, know-
how și bune practici, în sprijinul dezvoltării 
rezervei de proiecte și a sectorului în 
cauză, precum și de pepiniere de proiecte 
la nivel local, care să reunească inovatori, 
promotori de proiecte și finanțatori;

Or. en

Amendamentul 486
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) să sprijine acțiunile de consolidare 
a capacităților menite să dezvolte 
capacitățile, competențele și procesele 
organizaționale și să accelereze pregătirea 
investițională a organizațiilor, pentru ca 
autoritățile publice și promotorii de 
proiecte să creeze rezerve de proiecte de 
investiții, să dezvolte mecanisme de 
finanțare și platforme de investiții și să 
gestioneze proiectele, iar intermediarii 
financiari să implementeze operațiuni de 
finanțare și de investiții în beneficiul 
entităților care se confruntă cu dificultăți în 
obținerea accesului la finanțare, inclusiv 
prin sprijinirea dezvoltării capacității de 
evaluare a riscurilor sau a cunoștințelor 
sectoriale specifice;

(h) să sprijine acțiunile de consolidare 
a capacităților menite să dezvolte 
capacitățile, competențele și procesele 
organizaționale și să accelereze pregătirea 
investițională a organizațiilor, pentru ca 
autoritățile publice și promotorii de 
proiecte să creeze rezerve de proiecte de 
investiții, să dezvolte mecanisme de 
finanțare și platforme de investiții și să 
gestioneze proiectele, iar intermediarii 
financiari să implementeze operațiuni de 
finanțare și de investiții în beneficiul 
entităților care se confruntă cu dificultăți în 
obținerea accesului la finanțare, inclusiv 
prin sprijinirea dezvoltării capacității de 
evaluare a riscurilor sau a cunoștințelor 
sectoriale specifice; să creeze pepiniere de 
proiecte la nivel local și regional care să 
aducă laolaltă inovatori, promotori de 
proiecte și finanțatori și să ofere ajutor 
pentru ca proiectele să devină eligibile 
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pentru finanțare.

Or. en

Amendamentul 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera i a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) să furnizeze sprijin pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții în 
cadrul componentei dedicate sprijinului 
pentru solvabilitate.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia încheie un acord de 
consiliere cu fiecare partener de consiliere 
cu privire la implementarea uneia sau mai 
multor inițiative de consiliere. Pentru 
serviciile menționate la alineatul (2) pot fi 
percepute comisioane care să acopere o 
parte din costurile furnizării acestor 
servicii, cu excepția serviciilor furnizate 
promotorilor publici de proiecte și 

4. Comisia încheie un acord de 
consiliere cu fiecare partener de consiliere 
cu privire la implementarea uneia sau mai 
multor inițiative de consiliere. Pentru 
serviciile menționate la alineatul (2) pot fi 
percepute comisioane care să acopere o 
parte din costurile furnizării acestor 
servicii, cu excepția serviciilor furnizate 
promotorilor publici de proiecte și 
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organizațiilor non-profit, care sunt gratuite 
dacă sunt justificate. Comisioanele 
percepute IMM-urilor pentru serviciile 
menționate la alineatul (2) sunt limitate la o 
treime din costul prestării acestor servicii.

organizațiilor non-profit, care sunt gratuite 
dacă sunt justificate. Comisioanele 
percepute IMM-urilor pentru serviciile 
menționate la alineatul (2) sunt limitate la o 
pătrime din costul prestării acestor servicii.

Or. it

Amendamentul 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 a
Finanțarea serviciilor de consultanță și a 

asistenței tehnice
O sumă de până la 100 000 000 EUR este 
pusă la dispoziție pentru acoperirea 
costurilor, pentru servicii de consultanță 
și pentru asistență tehnică și 
administrativă legate de crearea de 
fonduri, de entități cu scop special, de 
platforme de investiții și de alte entități 
prin intermediul cărora să fie atinse 
scopurile urmărite de componenta 
dedicată sprijinului pentru solvabilitate, 
precum și legate de gestionarea acestora, 
inclusiv pentru sprijinul menționat la 
articolul 14 alineatul (2) litera (i), 
accentul fiind pus în special pe statele 
membre cu piețe de capital mai puțin 
dezvoltate. Este disponibilă și asistența 
tehnică pentru sprijinirea transformării 
ecologice și digitale a întreprinderilor 
finanțate în cadrul acestei componente.
Comisia execută această sumă prin 
gestiune directă sau indirectă astfel cum 
se menționează la articolul 62 
alineatul (1) literele (a) și (c) din 
Regulamentul financiar.
O sumă de până la 80 000 000 EUR din 
suma menționată la primul paragraf 
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constituie venituri alocate extern în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (5) 
din Regulamentul financiar și intră sub 
incidența articolului 4 alineatele (4) și (8) 
din Regulamentul [EURI].

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 490
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La cererea Parlamentului European 
sau a Consiliului, președintele Comitetului 
director raportează instituției respective cu 
privire la performanța Fondului InvestEU, 
inclusiv prin participarea la o audiere în 
fața Parlamentului European.

1. La cererea Parlamentului European 
sau a Consiliului, președintele Comitetului 
director raportează instituției respective cu 
privire la performanța Fondului InvestEU, 
inclusiv prin participarea la o audiere în 
fața Parlamentului European. Ar trebui 
prezentate Parlamentului European și 
puse la dispoziția publicului evaluări 
periodice.

Or. en

Amendamentul 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. La cererea Parlamentului European 
sau a Consiliului, președintele Comitetului 
director raportează instituției respective cu 
privire la performanța Fondului InvestEU, 
inclusiv prin participarea la o audiere în 
fața Parlamentului European.

1. La cererea Parlamentului European 
sau a Consiliului, președintele Comitetului 
director și președintele Comitetului pentru 
investiții raportează instituției respective cu 
privire la performanța Fondului InvestEU, 
inclusiv prin participarea la o audiere în 
fața Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Președintele Comitetului director 
răspunde verbal sau în scris la întrebările 
cu privire la Fondul InvestEU adresate de 
către Parlamentul European sau Consiliu, 
în termen de cel mult cinci săptămâni de la 
data primirii întrebărilor.

2. Președintele Comitetului director și 
președintele Comitetului pentru investiții 
răspund verbal sau în scris la întrebările cu 
privire la Fondul InvestEU adresate de 
către Parlamentul European sau Consiliu, 
în termen de cel mult cinci săptămâni de la 
data primirii întrebărilor.

Or. en

Amendamentul 493
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Indicatorii pentru raportările 
privind progresul Programului InvestEU în 
vederea îndeplinirii obiectivelor generale și 
specifice stabilite la articolul 3 figurează în 
anexa III.

1. Indicatorii pentru raportările 
privind progresul Programului InvestEU în 
vederea îndeplinirii obiectivelor generale și 
specifice stabilite la articolul 3 figurează în 
anexa III. Aceștia ar trebui să reflecte date 
sensibile din punctul de vedere al genului 
și ar trebui să fie concepuți într-un mod 
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sensibil la dimensiunea de gen ori de câte 
ori este posibil, contribuind la evaluările 
impactului de gen. Astfel, monitorizarea 
va acoperi și decalajele din sectoarele 
feminizate și va aborda egalitatea de 
șanse și de tratament a femeilor și 
bărbaților pe piața forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 494
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Indicatorii pentru raportările 
privind progresul Programului InvestEU în 
vederea îndeplinirii obiectivelor generale și 
specifice stabilite la articolul 3 figurează în 
anexa III.

1. Indicatorii de sustenabilitate pentru 
raportările privind alinierea la criteriile de 
examinare din Taxonomia UE și 
progresul Programului InvestEU în vederea 
îndeplinirii obiectivelor generale și 
specifice stabilite la articolul 3 figurează în 
anexa III, în special neutralitatea 
climatică, economia circulară și alte 
obiective de mediu.

Or. en

Amendamentul 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemele de raportare cu privire la 
performanță garantează că datele 
referitoare la monitorizarea implementării 
și a rezultatelor sunt colectate în mod 
eficient, cu eficacitate și la timp și că datele 
respective permit o monitorizare adecvată a 

2. Sistemele de raportare cu privire la 
performanță garantează că datele 
referitoare la monitorizarea implementării 
și a rezultatelor sunt colectate în mod 
eficient, cu eficacitate și la timp și că datele 
respective permit o monitorizare adecvată a 
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riscurilor și a portofoliului de garanții. În 
acest scop, partenerilor de implementare, 
partenerilor de consiliere și altor destinatari 
ai fondurilor Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale, după caz.

riscurilor și a portofoliului de garanții, 
precum și evaluarea impactului de gen. În 
acest scop, partenerilor de implementare, 
partenerilor de consiliere și altor destinatari 
ai fondurilor Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale, după caz.

Or. en

Amendamentul 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia raportează cu privire la 
implementarea Programului InvestEU în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. În conformitate cu 
articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul 
financiar, raportul anual oferă informații cu 
privire la nivelul de implementare a 
programului în raport cu obiectivele sale și 
cu indicatorii de performanță. În acest 
scop, fiecare partener de implementare 
furnizează anual informațiile necesare 
pentru a permite Comisiei să își respecte 
obligațiile de raportare, inclusiv informații 
privind funcționarea garanției UE.

3. Comisia raportează cu privire la 
implementarea Programului InvestEU în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. În conformitate cu 
articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul 
financiar, raportul anual oferă informații cu 
privire la nivelul de implementare a 
programului în raport cu obiectivele sale și 
cu indicatorii de performanță. În acest 
scop, fiecare partener de implementare 
furnizează anual informațiile necesare 
pentru a permite Comisiei să își respecte 
obligațiile de raportare, inclusiv informații 
privind funcționarea garanției UE. După 
caz, rapoartele anuale sunt însoțite de 
propuneri legislative de modificare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5 – liniuța 1 (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- Operațiunile din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
solvabilitate se raportează separat, după 
caz și astfel cum se prevede în acordul de 
garantare.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.

Amendamentul 498
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Evaluările Programului InvestEU se 
realizează astfel încât să contribuie la 
procesul decizional în timp util.

1. Evaluările Programului InvestEU 
ar trebui să acopere impactul de mediu al 
unui proiect sau al unei activități pe baza 
indicatorilor de sustenabilitate 
armonizați, a contabilizării capitalului 
natural, a analizei ciclului de viață și a 
monitorizării impactului climatic și 
evaluării durabilității și se realizează astfel 
încât să contribuie la procesul decizional în 
timp util.

Or. en

Amendamentul 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 30 septembrie 2024, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport de evaluare 
intermediară independent în ceea ce 
privește Programul InvestEU, în special 
privind utilizarea garanției UE, îndeplinirea 
obligațiilor grupului BEI instituite în 
temeiul articolului 10 alineatul (1) literele 
(b) și (c), alocarea garanției UE prevăzută 
la articolul 12 alineatele (4) și (5), 
implementarea Platformei de consiliere 
InvestEU, alocarea bugetară prevăzută la 
articolul 10 alineatul (1) litera (d) punctul 
(i) și la articolul 7 alineatul (6). Evaluarea 
evidențiază în special modul în care 
includerea partenerilor de implementare și 
a partenerilor de consiliere în 
implementarea Programului InvestEU a 
contribuit la realizarea obiectivelor 
Programului InvestEU și a obiectivelor de 
politică ale UE, mai ales în ceea ce privește 
valoarea adăugată și echilibrul geografic și 
sectorial al operațiunilor de finanțare și de 
investiții sprijinite. Aceasta vizează și 
efectuarea evaluării sustenabilității în 
temeiul articolului 7 alineatul (3) și 
accentul pus pe IMM-uri în cadrul 
componentei de politică pentru IMM-uri 
menționată la articolul 7 alineatul (1) litera 
(c).

2. Până la 30 septembrie 2024, 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport de evaluare 
intermediară independent în ceea ce 
privește Programul InvestEU, în special 
privind utilizarea garanției UE, îndeplinirea 
obligațiilor grupului BEI instituite în 
temeiul articolului 10 alineatul (1) literele 
(b) și (c), alocarea garanției UE prevăzută 
la articolul 12 alineatele (4) și (5), 
implementarea Platformei de consiliere 
InvestEU, alocarea bugetară prevăzută la 
articolul 10 alineatul (1) litera (d) punctul 
(i) și la articolul 7 alineatul (6). Evaluarea 
evidențiază în special modul în care 
includerea partenerilor de implementare și 
a partenerilor de consiliere în 
implementarea Programului InvestEU a 
contribuit la realizarea obiectivelor 
Programului InvestEU și a obiectivelor de 
politică ale UE, mai ales în ceea ce privește 
valoarea adăugată și echilibrul geografic și 
sectorial al operațiunilor de finanțare și de 
investiții sprijinite. Aceasta vizează și 
efectuarea evaluării sustenabilității în 
temeiul articolului 7 alineatul (3) și 
accentul pus pe IMM-uri în cadrul 
componentei de politică pentru IMM-uri 
menționată la articolul 7 alineatul (1) litera 
(c). După caz, rapoartele intermediare 
sunt însoțite de propuneri legislative de 
modificare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Capitolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transparență și vizibilitate (Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. en

Amendamentul 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partenerii de implementare și 
partenerii de consiliere menționează 
originea și asigură vizibilitatea finanțării 
din partea Uniunii (în special atunci când 
promovează acțiunile și rezultatele 
acestora), oferind informații coerente, 
concrete și specifice, adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg.

eliminat

Aplicarea cerințelor prevăzute la primul 
paragraf pentru proiectele din sectorul 
apărării și cel spațial trebuie să respecte 
toate obligațiile în materie de 
confidențialitate sau de păstrare a 
secretului profesional.

Or. it

Amendamentul 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea cerințelor prevăzute la primul 
paragraf pentru proiectele din sectorul 
apărării și cel spațial trebuie să respecte 
toate obligațiile în materie de 
confidențialitate sau de păstrare a 
secretului profesional.

Aplicarea cerințelor prevăzute la primul 
paragraf pentru proiectele din sectorul 
securității și cel spațial trebuie să respecte 
toate obligațiile în materie de 
confidențialitate sau de păstrare a 
secretului profesional.
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Or. en

Amendamentul 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică pe portalul său de 
internet informații privind operațiunile de 
finanțare și de investiții, inclusiv 
informații privind impactul și beneficiile 
preconizate ale proiectelor, ținând cont de 
protecția informațiilor confidențiale și 
sensibile din punct de vedere comercial. 
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 
beneficiari 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.

Or. en

Amendamentul 504
Victor Negrescu

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru a spori transparența, 
instrumentul ar trebui să dețină o bază de 
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date publică, cu informații privind 
alocarea pentru fiecare stat membru, și ar 
trebui să fie inclus în Sistemul de 
transparență financiară al Comisiei 
Europene.

Or. en

Amendamentul 505
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin derogare de la primul și 
ultimul paragraf de la articolul 209 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
veniturile, rambursările și recuperările 
aferente instrumentelor financiare stabilite 
prin programele menționate în anexa IV la 
prezentul regulament pot fi utilizate pentru 
provizionarea garanției UE în temeiul 
prezentului regulament, ținând seama de 
articolul [4] din Regulamentul [facilitate 
de împrumut pentru sectorul public].

1. Prin derogare de la primul și cel de 
al patrulea paragraf de la articolul 209 
alineatul (3) din Regulamentul financiar, 
orice venituri, rambursări și recuperări 
aferente instrumentelor financiare stabilite 
prin programele menționate în anexa IV la 
prezentul regulament sunt utilizate pentru 
provizionarea garanției UE în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Regulamentul privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului 
pentru o tranziție justă vizează sprijinirea entităților din sectorul public și acest sprijin ar 
trebui finanțat din bugetul Uniunii.

Amendamentul 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Toate instrumentele financiare 
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stabilite de programele menționate în 
anexa IV la prezentul regulament și 
garanția UE stabilită de Regulamentul 
(UE) 2015/1017, precum și garanția 
bugetară stabilită în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017, pot fi 
cumulate cu cele prevăzute în prezentul 
regulament, dacă este cazul și sub rezerva 
unei evaluări prealabile.

Or. en

Amendamentul 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Partenerii de implementare pot 
prezenta Comisiei operațiuni de finanțare 
și de investiții pe care le-au aprobat în 
perioada cuprinsă între încheierea 
acordului de garantare relevant și 
efectuarea primelor numiri ale tuturor 
membrilor Comitetului pentru investiții, 
după data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Toate instrumentele financiare 
stabilite de programele menționate în 
anexa IV la prezentul regulament și 
garanția bugetară stabilită în temeiul 
Regulamentului (UE) 2015/1017 pot fi 
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cumulate cu cele prevăzute în prezentul 
regulament, dacă este cazul și sub rezerva 
unei evaluări prealabile.

Or. en

Amendamentul 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Prin derogare de la articolul 209 
alineatul (3) al doilea și al treilea 
paragraf din Regulamentul financiar, 
veniturile și rambursările din programele 
stabilite ale instrumentului financiar 
menționate în anexa IV la prezentul 
regulament și garanția bugetară stabilită 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2015/1017, care au fost cumulate cu 
garanția UE prevăzută în prezentul 
regulament în conformitate cu articolul 
34 alineatul (4), constituie venituri 
alocate interne în sensul articolului 21 
alineatul (5) din Regulamentul financiar 
pentru garanția UE prevăzută de 
prezentul regulament și, respectiv, 
rambursări pentru garanția UE prevăzută 
de prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Comisia evaluează operațiunile 
menționate la alineatul (3a) și decide dacă 
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acoperirea garanției UE se extinde la ele.

Or. en

Amendamentul 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Partenerii de implementare pot 
prezenta Comisiei operațiuni de finanțare 
și de investiții pe care le-au aprobat în 
perioada cuprinsă între încheierea 
acordului de garantare relevant și 
efectuarea primelor numiri ale tuturor 
membrilor Comitetului pentru investiții, 
după data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Partenerii de implementare pot 
prezenta Comisiei operațiuni de finanțare 
și de investiții pe care le-au aprobat în 
perioada cuprinsă între data intrării în 
vigoare a prezentului regulament și 
încheierea acordului de garantare 
relevant.

Or. en

Amendamentul 513



PE657.232v01-00 354/386 AM\1212517RO.docx

RO

Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. Comisia evaluează operațiunile 
menționate la alineatul (3c) și decide dacă 
acoperirea garanției UE se extinde la ele 
de la data încheierii acordurilor de 
garantare relevante, după care partenerii 
de implementare pot semna operațiunile 
de finanțare și de investiții.

Or. en

Amendamentul 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. Comisia evaluează operațiunile 
menționate la alineatul (6) și decide dacă 
acoperirea garanției UE se extinde la ele.

Or. en

Amendamentul 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3e. Perioada de investiții în care 
garanția UE poate fi acordată pentru 
sprijinirea operațiunilor de finanțare și de 
investiții acoperite de prezentul 
regulament durează până la încheierea 
acordului de garantare între Comisie și 
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BEI în temeiul Regulamentului propus al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a Programului InvestEU, 
pentru operațiunile BEI pentru care a fost 
semnat un contract între BEI și beneficiar 
sau intermediarul financiar până la 31 
decembrie 2022; în ceea ce privește 
operațiunile FEI pentru care a fost 
semnat un contract între FEI și beneficiar 
sau intermediarul financiar până în 
decembrie 2022, perioada durează până la 
încheierea acordului de garantare între 
Comisie și FEI în temeiul 
Regulamentului propus al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
Programului InvestEU.

Or. en

Amendamentul 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3e. Toate instrumentele financiare 
stabilite de programele menționate în 
anexa IV la prezentul regulament și 
garanția UE stabilită de Regulamentul 
(UE) 2015/1017, precum și garanția 
bugetară stabilită de Regulamentul (UE) 
2015/ 1017 pot fi cumulate cu cele 
prevăzute în prezentul regulament, dacă 
este cazul și sub rezerva unei evaluări 
prealabile.

Or. en

Amendamentul 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3f. Prin derogare de la articolul 209 
alineatul (3) al doilea și al treilea 
paragraf din Regulamentul financiar, 
veniturile și rambursările din programele 
stabilite ale instrumentului financiar 
menționate în anexa IV la prezentul 
regulament și garanția bugetară stabilită 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2015/1017, care au fost cumulate cu 
garanția UE prevăzută în prezentul 
regulament în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (3e) constituie venituri 
alocate intern în sensul articolului 21 
alineatul (5) din Regulamentul financiar 
pentru garanția UE prevăzută de 
prezentul regulament și, respectiv, 
rambursări pentru garanția UE prevăzută 
de prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 10 166 620 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (b);

(b) până la 11 250 000 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (b);

Or. en

Amendamentul 519
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera b



AM\1212517RO.docx 357/386 PE657.232v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 10 166 620 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (b);

(b) până la 11 250 000 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (b);

Or. en

Amendamentul 520
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) până la 10 166 620 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (c);

(c) până la 13 000 000 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (c);

Or. en

Amendamentul 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) până la 10 166 620 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (c);

(c) până la 12 500 000 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (c);

Or. en

Amendamentul 522
Frances Fitzgerald

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) până la 3 614 800 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (d);

(d) până la 5 567 500 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (d);

Or. en

Amendamentul 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) până la 3 614 800 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (d);

(d) până la 5 567 500 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (d);

Or. en

Amendamentul 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) până la 4 900 000 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (e).

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a prezenta, ca o a șasea componentă pentru InvestEU, 
măsura care a fost propusă de Comisia Europeană în cadrul FEIS prin intermediul 
Instrumentului de sprijin pentru solvabilitate, precum și propunerea privind mijloacele 
bugetare care o însoțea în CFM actual. Intenția de a ajuta întreprinderile din UE care se 
confruntă cu probleme de solvabilitate din cauza COVID-19 nu ar trebui abandonată.
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Amendamentul 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul altor componente decât componenta 
pentru investiții europene strategice se pot 
încadra în unul sau mai multe dintre 
domeniile următoare:

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul altor componente decât componenta 
pentru investiții europene strategice pot 
aborda nevoi de investiții majore și 
urgente, legate de pandemia de COVID-
19 și de impactul social, economic și 
medical grav al acesteia, pot promova 
obiectivele Pactului verde european și 
tranziția justă la o economie neutră din 
punctul de vedere al carbonului cel târziu 
până în 2050 și se pot încadra în unul sau 
mai multe dintre domeniile următoare:

Or. en

Amendamentul 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul altor componente decât componenta 
pentru investiții europene strategice se pot 
încadra în unul sau mai multe dintre 
domeniile următoare:

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul altor componente decât componenta 
pentru investiții europene strategice sunt 
limitate la unul sau mai multe dintre 
domeniile următoare:

Or. en

Amendamentul 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice se încadrează în 
domeniile prevăzute la articolul 7 alineatul 
(1) litera (e). Acestea pot include, în 
special, proiecte importante de interes 
european comun.

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice se încadrează în 
domeniile prevăzute la articolul 7 alineatul 
(1) litera (e). Acestea pot include, în 
special, proiecte importante de interes 
european comun în conformitate cu 
obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii, acordându-se o atenție specifică 
Regulamentului privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile.

Or. en

Amendamentul 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice se încadrează în 
domeniile prevăzute la articolul 7 alineatul 
(1) litera (e). Acestea pot include, în 
special, proiecte importante de interes 
european comun.

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice se încadrează în 
domeniile prevăzute la articolul 7 alineatul 
(1) litera (e). Acestea pot include, în 
special, proiecte importante de interes 
european comun și activități și active 
critice acoperite de cadrul de examinare a 
investițiilor UE.

Or. en

Amendamentul 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexa II – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dezvoltarea sectorului energetic în 
conformitate cu prioritățile uniunii 
energetice, inclusiv privind securitatea 
aprovizionării cu energie, cu tranziția la 
energie ecologică și cu angajamentele 
asumate în cadrul Agendei 2030 pentru 
dezvoltare durabilă și al Acordului de la 
Paris privind schimbările climatice, în 
special prin:

1. Dezvoltarea sectorului energetic în 
conformitate cu prioritățile uniunii 
energetice, inclusiv cu tranziția la energie 
sustenabilă și cu angajamentele asumate în 
cadrul Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă și al Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice, în special prin:

Or. en

Amendamentul 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) extinderea producerii, a furnizării 
sau a utilizării de energie din surse 
regenerabile curată și durabilă, precum și a 
altor surse și soluții de energie sigure și 
durabile, cu emisii scăzute sau zero;

(a) extinderea producerii, a furnizării 
sau a utilizării de energie din surse 
regenerabile curată și durabilă, precum și a 
altor surse și soluții de energie sigure și 
durabile, cu emisii zero;

Or. en

Amendamentul 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea unor sisteme inovatoare 
de încălzire cu emisii zero și cu emisii 
scăzute și producerea combinată de energie 

(d) dezvoltarea unor sisteme inovatoare 
de încălzire cu emisii zero și producerea 
combinată de energie electrică și termică;
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electrică și termică;

Or. en

Amendamentul 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) producerea și furnizarea de 
combustibili sintetici durabili provenind 
din surse regenerabile/neutre din punctul 
de vedere al emisiilor de carbon și din alte 
surse sigure și durabile cu emisii scăzute 
sau zero, biocombustibili, biomasă și 
combustibili alternativi, inclusiv 
combustibili pentru toate modurile de 
transport, în conformitate cu obiectivele 
Directivei 2018/2001 a Parlamentului 
European și a Consiliului56 și

(e) producerea și furnizarea de 
combustibili sintetici durabili provenind 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure și durabile cu emisii zero, 
biocombustibili, biomasă și combustibili 
alternativi, inclusiv combustibili pentru 
toate modurile de transport, în conformitate 
cu obiectivele Directivei 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului56 
și în limitele disponibilității sustenabile și

_________________ _________________
56 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

56 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

Or. en

Amendamentul 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) infrastructura pentru captarea și 
stocarea carbonului în procese industriale, 

(f) tehnologiile și infrastructura pentru 
procese industriale fără emisii, în centrale 
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în centrale de bioenergie și în unități de 
producție în vederea efectuării tranziției 
energetice.

de bioenergie și în unități de producție ca 
parte a tranziției la o economie 
sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de 
transport și a unor soluții de mobilitate 
durabile și sigure, dar 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 privind 
schimbările climatice, în special prin:

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de 
transport și a unor soluții de mobilitate 
durabile și sigure, dar și a unor 
echipamente și tehnologii inovatoare 
conforme cu prioritățile Uniunii în materie 
de transport și pe deplin compatibile cu 
angajamentele asumate în cadrul Acordului 
de la Paris privind schimbările climatice, în 
special prin:

Or. en

Amendamentul 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiecte care sprijină dezvoltarea 
infrastructurii rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T), inclusiv întreținerea și 
siguranța infrastructurii, nodurile urbane 
ale TEN-T, porturile maritime și interioare, 
aeroporturile, terminalele multimodale și 
conectarea acestor terminale multimodale 
la rețelele TEN-T și aplicațiile telematice 
menționate în Regulamentul (UE) nr. 

(a) proiecte care sprijină dezvoltarea 
infrastructurii rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T), tratând ca prioritare 
întreținerea și siguranța infrastructurii, 
nodurile urbane ale TEN-T, porturile 
maritime și interioare, terminalele 
multimodale și conectarea acestor 
terminale multimodale la rețelele TEN-T și 
aplicațiile telematice menționate în 
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1315/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului57;

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului57;

_________________ _________________
57 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport și de abrogare a 
Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 
20.12.2013, p. 1).

57 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport și de abrogare a 
Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 
20.12.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiecte de mobilitate urbană 
inteligentă și durabilă care vizează moduri 
de transport urban cu emisii scăzute, 
incluzând căile navigabile interioare și 
soluții inovatoare de mobilitate, 
accesibilitatea nediscriminatorie, reducerea 
poluării atmosferice și acustice, consumul 
de energie, rețelele orașelor inteligente, 
menținerea sau creșterea nivelului de 
siguranță și reducerea frecvenței 
accidentelor, inclusiv pentru cicliști și 
pietoni;

(c) proiecte de mobilitate urbană 
inteligentă și durabilă care vizează moduri 
de transport urban cu emisii zero, 
incluzând căile navigabile interioare și 
soluții inovatoare de mobilitate, 
accesibilitatea nediscriminatorie, reducerea 
poluării atmosferice și acustice, consumul 
de energie, rețelele orașelor inteligente, 
menținerea sau creșterea nivelului de 
siguranță și reducerea frecvenței 
accidentelor, inclusiv pentru cicliști și 
pietoni;

Or. en

Amendamentul 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijinirea reînnoirii și modernizării 
activelor mobile din domeniul 
transporturilor, în vederea implementării 
unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute 
sau zero, inclusiv prin utilizarea 
combustibililor alternativi în vehiculele din 
toate modurile de transport;

(d) sprijinirea reînnoirii și modernizării 
activelor mobile din domeniul 
transporturilor, în vederea implementării 
unor soluții de mobilitate cu emisii zero, 
inclusiv prin utilizarea combustibililor 
alternativi în vehiculele din toate modurile 
de transport;

Or. en

Amendamentul 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) infrastructura interurbană pentru 
biciclete, cu un accent special pe 
asigurarea unor legături transfrontaliere 
sigure și dezvoltând astfel o axă 
transnațională pentru biciclete în cadrul 
unei rețele europene;

Or. en

Amendamentul 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera g – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) reducerea emisiilor sau (iii) reducerea emisiilor cu o traiectorie 
clară către un nivel zero de emisii până în 
2040; sau

Or. en
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Amendamentul 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) proiecte de menținere sau de 
modernizare a infrastructurii de transport 
existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, 
în cazul în care este necesară modernizarea 
acestora, de menținere sau de îmbunătățire 
a siguranței rutiere, de dezvoltare a 
serviciilor pentru sistemele de transport 
inteligente (STI) sau de garantare a 
integrității și standardelor infrastructurii, de 
dezvoltare a unor zone și facilități de 
parcare sigure, a unor stații de reîncărcare 
electrică și a unor stații de alimentare cu 
combustibili alternativi.

(h) proiecte de menținere sau de 
modernizare a infrastructurii de transport 
existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, 
numai în cazul în care este necesară 
modernizarea acestora, de menținere sau de 
îmbunătățire a siguranței rutiere, de 
dezvoltare a serviciilor pentru sistemele de 
transport inteligente (STI) sau de garantare 
a integrității și standardelor infrastructurii, 
de dezvoltare a unor zone și facilități de 
parcare sigure, a unor stații de reîncărcare 
electrică și a unor stații de alimentare cu 
combustibili alternativi.

Or. en

Amendamentul 541
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) infrastructura de gestionare a 
deșeurilor;

(b) infrastructura de gestionare și 
utilizare a deșeurilor;

Or. en

Amendamentul 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexa II – punctul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) decarbonizarea industriilor mari 
consumatoare de energie și reducerea 
substanțială a emisiilor acestora, inclusiv 
demonstrarea unor tehnologii inovatoare cu 
emisii scăzute și implementarea acestora;

(h) decarbonizarea industriilor mari 
consumatoare de energie și reducerea 
substanțială a emisiilor acestora, inclusiv 
demonstrarea unor tehnologii inovatoare cu 
emisii zero și implementarea acestora;

Or. en

Amendamentul 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) decarbonizarea producției de 
energie și a lanțului de distribuție prin 
eliminarea treptată a utilizării cărbunelui și 
petrolului și

(i) decarbonizarea producției de 
energie și a lanțului de distribuție prin 
eliminarea treptată a utilizării cărbunelui, 
gazelor și petrolului și

Or. en

Amendamentul 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 
pentru conectivitatea digitală, în special 
prin proiecte care sprijină implementarea 
de rețele digitale cu capacitate foarte mare, 
conectivitatea 5G și care ameliorează 
accesul și conectivitatea digitală, în special 
în zonele rurale și în regiunile periferice.

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 
pentru conectivitatea digitală, în special 
prin proiecte care sprijină implementarea 
de rețele digitale cu capacitate foarte mare, 
conectivitatea și care ameliorează accesul 
și conectivitatea digitală, în special în 
zonele rurale și în regiunile periferice.
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Or. en

Amendamentul 545
Clotilde Armand

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 
pentru conectivitatea digitală, în special 
prin proiecte care sprijină implementarea 
de rețele digitale cu capacitate foarte mare, 
conectivitatea 5G și care ameliorează 
accesul și conectivitatea digitală, în special 
în zonele rurale și în regiunile periferice.

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 
pentru conectivitatea digitală, în special 
prin proiecte care sprijină implementarea 
de rețele digitale cu capacitate foarte mare 
și care ameliorează accesul și 
conectivitatea digitală, în special în zonele 
rurale și în regiunile periferice.

Or. en

Amendamentul 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inteligența artificială; (a) inteligența artificială etică;

Or. en

Amendamentul 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tehnologiile cuantice; eliminat
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Or. en

Amendamentul 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Turismul. 9. Turismul sustenabil prin investiții 
care contribuie la transformarea 
sectorului, în special dezvoltarea 
accesibilității, ecoturismul și călătoriile cu 
trenul la prețuri rezonabile, și prin 
sprijinirea operațiunilor de promovare a 
unei redresări sustenabile, inovatoare și 
digitale.

Or. en

Amendamentul 549
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Turismul. 9. Turismul sustenabil, în special 
investiții care contribuie la redresarea, 
sustenabilitatea și competitivitatea 
sectorului.

Or. en

Amendamentul 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
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Anexa II – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Reabilitarea siturilor industriale 
(inclusiv a siturilor contaminate) și 
restaurarea a astfel de situri în vederea unei 
utilizări durabile.

10. Reabilitarea siturilor industriale 
(inclusiv a siturilor contaminate) și 
restaurarea a astfel de situri în vederea unei 
utilizări durabile, excluzând reabilitările și 
restaurările care fac parte din pasivele 
întreprinderilor.

Or. en

Amendamentul 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera d – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) locuințe sociale accesibile58; (ii) locuințe sociale accesibile, 
sănătoase și eficiente din punct de vedere 
energetic58;

_________________ _________________
58 Locuințele sociale accesibile trebuie 
înțelese ca fiind destinate persoanelor 
defavorizate sau grupurilor dezavantajate 
din punct de vedere social, care, din cauza 
constrângerilor de solvabilitate, trăiesc în 
condiții precare de locuit sau nu pot obține 
locuințe în condiții de piață.

58 Locuințele sociale accesibile trebuie 
înțelese ca fiind destinate persoanelor 
defavorizate sau grupurilor dezavantajate 
din punct de vedere social, care, din cauza 
constrângerilor de solvabilitate, trăiesc în 
condiții precare de locuit sau nu pot obține 
locuințe în condiții de piață.

Or. en

Amendamentul 552
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera d – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(iii) asistență medicală și îngrijire pe 
termen lung, inclusiv clinici, spitale, 
asistență medicală primară, servicii la 
domiciliu și îngrijire în comunitate;

(iii) asistență medicală, servicii de 
îngrijire a copiilor și îngrijire pe termen 
lung, inclusiv centre publice și private de 
îngrijire pe timp de zi, clinici, spitale, 
asistență medicală primară, servicii la 
domiciliu și îngrijire în comunitate;

Or. en

Amendamentul 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera d – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) asistență medicală și îngrijire pe 
termen lung, inclusiv clinici, spitale, 
asistență medicală primară, servicii la 
domiciliu și îngrijire în comunitate;

(iii) asistență medicală publică și 
îngrijire pe termen lung, inclusiv clinici, 
spitale, asistență medicală primară, servicii 
la domiciliu și îngrijire în comunitate;

Or. en

Amendamentul 554
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) măsuri de promovare a egalității de 
gen;

(g) măsuri de promovare a egalității de 
gen, inclusiv participarea femeilor pe 
piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 555
Frances Fitzgerald
în numele Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) integrarea persoanelor vulnerabile, 
inclusiv a resortisanților țărilor terțe;

(h) integrarea persoanelor vulnerabile, 
inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a 
persoanelor LGBTI+ și a resortisanților 
țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Dezvoltarea industriei de apărare, 
pentru a contribui la 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 cu dublă 
utilizare strâns legate de acest sector;
(c) lanțul de aprovizionare din sectorul 
apărării în cazul participării la proiecte 
colaborative de cercetare și dezvoltare în 
domeniul apărării, inclusiv la proiecte 
sprijinite prin Fondul european de 
apărare;
(d) infrastructura pentru cercetare și 
formare în domeniul apărării.

Or. en
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Amendamentul 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1 Energie: capacitatea suplimentară 
instalată (în MW) de generare a energiei 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure și sustenabile cu emisii scăzute sau 
zero

4.1 Energie: capacitatea suplimentară 
instalată (în MW) de generare a energiei 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure și sustenabile cu emisii zero

Or. en

Amendamentul 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2 Energie: numărul de gospodării și 
de spații publice și comerciale cu o 
clasificare mai bună a consumului de 
energie

4.2 Energie: numărul de gospodării și 
de spații publice și comerciale cu o 
clasificare mai bună a consumului de 
energie și de clădiri al căror consum de 
energie este aproape egal cu zero, de case 
pasive sau de clădiri cu un nivel ridicat de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 5 – subpunctul 5.2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2a Numărul de întreprinderi conduse 
de femei care primesc sprijin, defalcate în 
funcție de genul proprietarului principal 
și/sau al majorității membrilor consiliului 
de administrație

Or. en

Amendamentul 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 6 – subpunctul 6.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.4a Numărul de întreprinderi conduse 
de femei care primesc sprijin, defalcate în 
funcție de genul proprietarului principal 
și/sau al majorității membrilor consiliului 
de administrație

Or. en

Amendamentul 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.1 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la furnizarea infrastructurii 
critice, defalcate pe infrastructură fizică și 
pe bunuri și servicii asociate, dacă este 
cazul

8.1 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la furnizarea și/sau 
îmbunătățirea infrastructurii critice, 
defalcate pe infrastructură fizică și pe 
bunuri și servicii asociate

Or. en
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Amendamentul 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.1a Numărul și volumul de operațiuni 
care contribuie la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră până la realizarea 
unei economii cu un nivel net de astfel de 
emisii egal cu zero, în conformitate cu 
obiectivele climatice europene

Or. en

Amendamentul 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.3 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la dezvoltarea unor 
tehnologii și factori de producție critici 
pentru securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, precum și a produselor cu dublă 
utilizare

8.3 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la dezvoltarea unor 
tehnologii și factori de producție critici 
pentru securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, precum și a componentelor civile 
ale produselor cu dublă utilizare

Or. en

Amendamentul 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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8.4 Numărul de întreprinderi care 
beneficiază de sprijin, defalcate pe 
dimensiune, și care dezvoltă și produc 
tehnologii și factori de producție critici 
pentru securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, precum și produse cu dublă 
utilizare

8.4 Numărul de întreprinderi care 
beneficiază de sprijin, defalcate pe 
dimensiune, și care dezvoltă și produc 
tehnologii și factori de producție critici 
pentru securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, precum și componente civile 
pentru produse cu dublă utilizare

Or. en

Amendamentul 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.4a Numărul de clustere și centre de 
inovare digitală sprijinite pentru crearea 
de sinergii între întreprinderile și 
companiile regionale, naționale, europene 
și private;

Or. en

Amendamentul 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.5 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la furnizarea, fabricarea și 
stocarea factorilor de producție critici, 
inclusiv a materialelor pentru asistența 
medicală critică

8.5 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la furnizarea, fabricarea și 
stocarea factorilor de producție critici, 
dacă nu sunt în limitele cerințelor legale 
existente, în special a materialelor pentru 
asistența medicală critică

Or. en
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Amendamentul 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7 Numărul și volumul operațiunilor 
de sprijinire a tehnologiilor generice și 
digitale esențiale care prezintă o importanță 
strategică pentru viitorul industrial al 
Uniunii.

8.7 Numărul și volumul operațiunilor 
de sprijinire a tehnologiilor generice și 
digitale esențiale care prezintă o importanță 
strategică pentru Uniune.

Or. en

Amendamentul 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7a Numărul și volumul operațiunilor 
menite să ajute întreprinderile și 
comunitățile, în special IMM-urile, să 
crească reziliența lanțurilor valorice și a 
modelelor lor de afaceri.

Or. en

Amendamentul 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul B – liniuța 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

— InnovFin pentru datorii: eliminat
– Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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din 11 decembrie 2013 de stabilire a 
normelor de participare și diseminare 
pentru „Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 
2020” și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 
20.12.2013, p. 81).
– Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO 
L 347, 20.12.2013, p. 104).
– Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 
decembrie 2013 de instituire a 
programului specific de punere în 
aplicare a Programului-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 
2020 și de abrogare a Deciziilor 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 
20.12.2013, p. 965).

Or. en

Amendamentul 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Anexa IV – punctul C – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Instrumentul de datorie al 
Mecanismului pentru interconectarea 
Europei (CEF DI): Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de 
instituire a Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 
20.12.2013, p. 129).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 1 – subpunctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul de bun public pentru care 
operatorul sau întreprinderea nu poate 
obține suficiente beneficii financiare (cum 
ar fi educația și competențele, serviciile 
medicale și accesibilitatea, securitatea și 
apărarea, infrastructurile disponibile 
gratuit sau la un preț neglijabil);

(a) caracterul de bun public pentru care 
operatorul sau întreprinderea nu poate 
obține suficiente beneficii financiare (cum 
ar fi educația și competențele, serviciile 
medicale și accesibilitatea, securitatea, 
infrastructurile disponibile gratuit sau la un 
preț neglijabil);

Or. en

Amendamentul 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 1 – subpunctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul sprijinului pentru 
operațiuni de finanțare sau de investiții în 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice, investiția nu ar fi fost 
efectuată deloc sau nu ar fi fost efectuată în 
aceeași măsură prin finanțare pe piață de 
către entitățile stabilite și care își 
desfășoară activitate în Uniune din cauza 
dificultăților de a internaliza beneficiile 
furnizate în interes strategic european;

(f) în cazul sprijinului pentru 
operațiuni de finanțare sau de investiții în 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice, investiția nu ar fi fost 
efectuată deloc sau nu ar fi fost efectuată 
prin finanțare pe piață de către entitățile 
stabilite și care își desfășoară activitate în 
Uniune din cauza dificultăților de a 
internaliza beneficiile furnizate în interes 
strategic european;

Or. en
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Amendamentul 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a fi considerat adițional față 
de sursele private menționate la articolul 
209 alineatul (2) litera (b) din 
Regulamentul financiar, Fondul InvestEU 
sprijină operațiunile de finanțare și de 
investiții ale partenerilor de implementare 
vizând investiții care, datorită 
caracteristicilor lor (bunuri publice, 
externalități, asimetrii de informare, 
considerente de coeziune socioeconomică 
sau altele), nu pot genera un randament 
financiar suficient la nivel de piață sau sunt 
percepute ca fiind prea riscante (în 
comparație cu nivelurile de risc pe care 
entitățile private relevante sunt dispuse să 
le accepte). Din cauza respectivelor 
caracteristici, astfel de operațiuni de 
finanțare și de investiții nu pot avea acces 
la finanțare pe piață în condiții rezonabile 
în ceea ce privește prețurile, cerințele de 
garanții, tipul de finanțare, durata finanțării 
oferite sau alte condiții și nu ar fi efectuate 
în Uniune deloc, sau nu în aceeași măsură, 
fără sprijin public.

(1) Pentru a fi considerat adițional față 
de sursele private menționate la articolul 
209 alineatul (2) litera (b) din 
Regulamentul financiar, Fondul InvestEU 
sprijină operațiunile de finanțare și de 
investiții ale partenerilor de implementare 
vizând investiții care, datorită 
caracteristicilor lor (bunuri publice, 
externalități, asimetrii de informare, 
considerente de coeziune socioeconomică 
sau altele), nu pot genera un randament 
financiar suficient la nivel de piață sau sunt 
percepute ca fiind prea riscante (în 
comparație cu nivelurile de risc pe care 
entitățile private relevante sunt dispuse să 
le accepte). Din cauza respectivelor 
caracteristici, astfel de operațiuni de 
finanțare și de investiții nu pot avea acces 
la finanțare pe piață în condiții rezonabile 
în ceea ce privește prețurile, cerințele de 
garanții, tipul de finanțare, durata finanțării 
oferite sau alte condiții și nu ar fi efectuate 
în Uniune deloc, sau nu în aceeași măsură, 
fără sprijin public. Proiectele sprijinite de 
Fondul InvestEU vizează să creeze locuri 
de muncă pe termen lung, infrastructură 
publică, creștere economică sustenabilă și 
să contribuie la atingerea obiectivelor 
climatice ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 2 – paragraful 1 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operațiunile de finanțare sau de 
investiții în cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice pot fi, de 
asemenea, considerate adiționale dacă 
respectivele operațiuni nu ar fi fost 
efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate 
în aceeași măsură de către alte entități 
private și publice stabilite și care își 
desfășoară activitatea în Uniune fără 
sprijinul Fondului InvestEU.

(3) Operațiunile de finanțare sau de 
investiții în cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice pot fi, de 
asemenea, considerate adiționale dacă 
respectivele operațiuni nu ar fi fost 
efectuate deloc de către alte entități private 
și publice stabilite și care își desfășoară 
activitatea în Uniune fără sprijinul 
Fondului InvestEU.

Or. en

Amendamentul 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijin acordat prin capital propriu 
și cvasicapital sau prin împrumuturi cu 
scadențe lungi, prețuri, cerințe de garanție 
sau alte condiții care nu sunt disponibile în 
mod suficient pe piață sau din alte surse 
publice;

(b) sprijin acordat prin capital propriu, 
prețuri, cerințe de garanție sau alte condiții 
care nu sunt disponibile în mod suficient pe 
piață sau din alte surse publice;

Or. en

Amendamentul 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 2 – paragraful 2 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sprijin acordat unor fonduri, 
entități cu scop special, platforme de 
investiții sau altor mecanisme din cadrul 
componentei dedicate sprijinului pentru 
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solvabilitate.

Or. en

Amendamentul 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) în domeniul activităților de 
apărare, utilizarea, dezvoltarea sau 
fabricarea de produse și tehnologii care 
sunt interzise de dreptul internațional 
aplicabil;

(2) utilizarea, dezvoltarea sau 
fabricarea de produse și tehnologii care 
sunt interzise de dreptul internațional 
aplicabil;

Or. en

Amendamentul 578
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) dezafectarea, exploatarea, 
adaptarea sau construirea de centrale 
nucleare;

(11) dezafectarea și exploatarea de 
centrale nucleare;

Or. en

Amendamentul 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) investiții legate de minerit sau de 
extracție, prelucrare, distribuție, 
depozitare sau ardere a combustibililor 
fosili solizi și a petrolului, precum și 
investiții legate de extracția gazelor 
naturale. Această excludere nu se aplică:

(12) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea, 
transportul sau arderea combustibililor 
fosili;

Or. en

Amendamentul 580
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) investiții legate de minerit sau de 
extracție, prelucrare, distribuție, 
depozitare sau ardere a combustibililor 
fosili solizi și a petrolului, precum și 
investiții legate de extracția gazelor 
naturale. Această excludere nu se aplică:

(12) investiții legate de extracția 
minieră, producția, prelucrarea, 
distribuția, depozitarea, transportul sau 
arderea combustibililor fosili, precum și 
investiții legate de extracția gazelor 
naturale. Această excludere nu se aplică:

Or. en

Amendamentul 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) investiții legate de minerit sau de 
extracție, prelucrare, distribuție, depozitare 
sau ardere a combustibililor fosili solizi și a 
petrolului, precum și investiții legate de 
extracția gazelor naturale. Această 
excludere nu se aplică:

(12) investiții legate de minerit sau de 
extracție, prelucrare, distribuție, depozitare 
sau ardere a combustibililor fosili și a 
petrolului, precum și investiții legate de 
extracția gazelor naturale. Această 
excludere nu se aplică:

Or. en
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Amendamentul 582
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectelor pentru care nu există o 
tehnologie alternativă viabilă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectelor pentru care nu există o 
tehnologie alternativă viabilă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectelor pentru care nu există o 
tehnologie alternativă viabilă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 585
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Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectelor legate de prevenirea și 
controlul poluării;

eliminat

Or. en

Amendamentul 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectelor care dispun de 
instalații de captare și stocare a 
carbonului sau de instalații de captare și 
utilizare a carbonului; proiectelor 
industriale sau de cercetare care conduc 
la reduceri substanțiale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră față de indicele sau 
indicii de referință aplicabili ai sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) investiții legate de dezafectarea, 
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exploatarea, adaptarea, construcția sau 
extinderea duratei de viață a centralelor 
nucleare sau de gestionarea ori 
depozitarea deșeurilor nucleare.

Or. en

Amendamentul 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15 a) investiții în infrastructura 
aeroporturilor, cu excepția regiunilor 
ultraperiferice, și în infrastructura 
rutieră;

Or. en


