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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 

 

 

 



 

PR\1165426RO.docx 3/76 PE628.640v01-00 

 RO 

CUPRINS 

Pagina 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ............. 5 

 

 

 



 

PE628.640v01-00 4/76 PR\1165426RO.docx 

RO 



 

PR\1165426RO.docx 5/76 PE628.640v01-00 

 RO 

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

instituire a Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2018)0439), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173 și articolul 175 al treilea 

paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 

propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0257/2018), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din 

Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 

economice și monetare, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și 

energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru cultură și 

educație (A8-0000/2018), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

                                                 
1  JO C … 
2  JO C … 



 

PE628.640v01-00 6/76 PR\1165426RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii ambițioase de finalizare a pieței 

unice și de stimulare a creșterii durabile și 

a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea 

piețelor de capital, Strategia privind piața 

unică digitală, pachetul „Energie curată 

pentru toți europenii”, Planul de acțiune al 

UE pentru o economie circulară, Strategia 

pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, Strategia privind 

apărarea și Strategia spațială pentru 

Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar 

consolida sinergiile dintre acele strategii 

care se consolidează reciproc, sprijinind 

investițiile și accesul la finanțare. 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii ambițioase de finalizare a pieței 

unice și de stimulare a creșterii durabile și 

favorabile incluziunii și a locurilor de 

muncă, cum ar fi Strategia Europa 2020, 

uniunea piețelor de capital, Strategia 

privind piața unică digitală, Agenda 

europeană pentru cultură, pachetul 

„Energie curată pentru toți europenii”, 

Planul de acțiune al UE pentru o economie 

circulară, Strategia pentru o mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, 

Strategia privind apărarea, Strategia 

spațială pentru Europa și Pilonul european 

al drepturilor sociale. Fondul InvestEU ar 

exploata și ar consolida sinergiile dintre 

acele strategii care se consolidează 

reciproc, sprijinind investițiile și accesul la 

finanțare. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea competitivității 

Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al 

digitalizării, la durabilitatea creșterii 

economice a Uniunii, la reziliența și 

incluziunea socială și la integrarea piețelor 

de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor 

care remediază fragmentarea lor și care 

diversifică sursele de finanțare pentru 

întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar 

trebui să sprijine proiecte care sunt viabile 

din punct de vedere tehnic și economic, 

furnizând un cadru pentru utilizarea 

datoriei, pentru partajarea riscurilor și 

pentru instrumentele de capital bazate pe o 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea competitivității 

Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al 

digitalizării, la durabilitatea creșterii 

economice a Uniunii, la reziliența și 

incluziunea socială și la integrarea piețelor 

de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor 

care remediază fragmentarea lor și care 

diversifică sursele de finanțare pentru 

întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar 

trebui să sprijine dubla valoare a 

sectoarelor culturale și creative, proiecte 

care sunt viabile din punct de vedere 

tehnic, economic și social, furnizând un 

cadru pentru utilizarea datoriei, pentru 
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garanție din bugetul Uniunii și pe 

contribuțiile partenerilor de implementare. 

Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul 

din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să 

vizeze în același timp contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor de politică ale 

Uniunii. 

partajarea riscurilor și pentru instrumentele 

de capital bazate pe o garanție din bugetul 

Uniunii și pe contribuțiile financiare ale 

partenerilor de implementare. Ar trebui să 

fie bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul 

Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în 

același timp contribuția la îndeplinirea 

obiectivelor de politică ale Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Fondul InvestEU ar trebui să 

sprijine investițiile în active corporale și 

necorporale pentru a încuraja creșterea, 

investițiile și ocuparea forței de muncă, 

contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și 

la distribuirea mai echitabilă a veniturilor 

în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU 

ar trebui să completeze sprijinul Uniunii 

furnizat prin granturi. 

(6) Fondul InvestEU ar trebui să 

sprijine investițiile în active corporale și 

necorporale, inclusiv în patrimoniul 

cultural, pentru a încuraja creșterea, 

investițiile și ocuparea forței de muncă, 

contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și 

la distribuirea mai echitabilă a veniturilor, 

precum și la coeziunea economică, 

socială și teritorială în Uniune. Intervenția 

din Fondul InvestEU ar trebui să 

completeze sprijinul Uniunii furnizat prin 

granturi. 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Programul InvestEU ar trebui să 

contribuie la elaborarea unui sistem de 

finanțare durabil în Uniune care să sprijine 

redirecționarea capitalului privat către 

investiții durabile în conformitate cu 

(8) Programul InvestEU ar trebui să 

contribuie la elaborarea unui sistem de 

finanțare durabil în Uniune care să sprijine 

redirecționarea capitalului privat către 

investiții sociale și durabile în conformitate 
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obiectivele prevăzute în Planul de acțiune 

al Comisiei privind finanțarea creșterii 

durabile13. 

cu obiectivele prevăzute în Planul de 

acțiune al Comisiei privind finanțarea 

creșterii durabile13. 

_________________ _________________ 

13 COM(2018)97 final. 13 COM(2018)0097. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, Programul InvestEU va 

contribui la integrarea politicilor climatice 

și la îndeplinirea obiectivului general 

conform căruia 25 % din cheltuielile din 

bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele 

politicilor climatice. Se preconizează ca 

măsurile din cadrul Programului InvestEU 

să contribuie în proporție de 30 % din 

pachetul financiar global al acestui 

program la atingerea obiectivelor 

politicilor climatice. Măsurile relevante vor 

fi identificate în timpul elaborării și al 

implementării Programului InvestEU și vor 

fi reevaluate în contextul evaluărilor 

corespunzătoare și al procedurilor de 

revizuire. 

(9) Reflectând importanța combaterii 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

angajamentele Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 

de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite, Programul InvestEU va 

contribui la integrarea politicilor climatice 

și la îndeplinirea obiectivului general 

conform căruia 30 % din cheltuielile din 

bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele 

politicilor climatice. Se preconizează ca 

măsurile din cadrul Programului InvestEU 

să contribuie în proporție de 30 % din 

pachetul financiar global al acestui 

program la atingerea obiectivelor 

politicilor climatice. Măsurile relevante vor 

fi identificate în timpul elaborării și al 

implementării Programului InvestEU și vor 

fi reevaluate în contextul evaluărilor 

corespunzătoare și al procedurilor de 

revizuire. 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În conformitate cu Raportul privind 

riscurile globale din 2018, elaborat de 

Forumul Economic Mondial, jumătate din 

cele zece riscuri majore care amenință 

economia globală sunt legate de mediu. 

Aceste riscuri includ poluarea aerului, a 

solului și a apei, fenomene meteorologice 

extreme, pierderi de biodiversitate și 

eșecurile în ceea e privește atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea. Principiile de mediu sunt 

prevăzute în mod expres în tratate și în 

majoritatea politicilor Uniunii. Prin 

urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar 

trebui să fie promovată în operațiunile 

legate de Fondul InvestEU. Protecția 

mediului și prevenirea și gestionarea 

riscurilor de mediu ar trebui integrate în 

pregătirea și implementarea investițiilor. 

De asemenea, UE ar trebui să își 

urmărească cheltuielile cu biodiversitatea 

și controlul poluării aerului pentru a-și 

îndeplini obligațiile de raportare în temeiul 

Convenției privind diversitatea biologică și 

al Directivei (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului15. 

Investițiile alocate obiectivelor de 

durabilitate din punct de vedere al mediului 

ar trebui, prin urmare, urmărite folosind 

metodologiile obișnuite, care să fie în 

concordanță cu cele elaborate în cadrul 

altor programe ale Uniunii ce se aplică 

climei, biodiversității și gestionării poluării 

aerului, pentru a permite evaluarea 

impactului individual și combinat al 

investițiilor asupra componentelor-cheie 

ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, 

solul și biodiversitatea. 

(11) În conformitate cu Raportul privind 

riscurile globale din 2018, elaborat de 

Forumul Economic Mondial, jumătate din 

cele zece riscuri majore care amenință 

economia globală sunt legate de mediu. 

Aceste riscuri includ poluarea aerului, a 

solului și a apei, fenomene meteorologice 

extreme, pierderi de biodiversitate și 

eșecurile în ceea e privește atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea. Principiile de mediu sunt 

prevăzute în mod expres în tratate și în 

majoritatea politicilor Uniunii. Prin 

urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar 

trebui să fie promovată în operațiunile 

legate de Fondul InvestEU. Protecția 

mediului și prevenirea și gestionarea 

riscurilor de mediu, inclusiv în cazul unor 

evenimente precum inundațiile, 

cutremurele, incendiile și alte catastrofe, 
ar trebui integrate în pregătirea și 

implementarea investițiilor. De asemenea, 

UE ar trebui să își urmărească cheltuielile 

cu biodiversitatea și controlul poluării 

aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de 

raportare în temeiul Convenției privind 

diversitatea biologică și al Directivei (UE) 

2016/2284 a Parlamentului European și a 

Consiliului15. Investițiile alocate 

obiectivelor de durabilitate din punct de 

vedere al mediului ar trebui, prin urmare, 

urmărite folosind metodologiile obișnuite, 

care să fie în concordanță cu cele elaborate 

în cadrul altor programe ale Uniunii ce se 

aplică climei, biodiversității și gestionării 

poluării aerului, pentru a permite evaluarea 

impactului individual și combinat al 

investițiilor asupra componentelor-cheie 

ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, 

solul și biodiversitatea. 

_________________ _________________ 

15Directiva (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici, de modificare a 

15Directiva (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici, de modificare a 
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Directivei 2003/35/CE și de abrogare a 

Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 

17.12.2016, p. 1). 

Directivei 2003/35/CE și de abrogare a 

Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 

17.12.2016, p. 1). 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Proiectele de investiții care primesc 

un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 

special în domeniul infrastructurii, ar trebui 

să fie supuse evaluării durabilității în 

conformitate cu orientările care ar trebui să 

fie elaborate de Comisie în cooperare cu 

partenerii de implementare în cadrul 

Programului InvestEU și folosind 

corespunzător criteriile prevăzute în 

[Regulamentul privind instituirea unui 

cadru de facilitare a investițiilor durabile] 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punct de vedere economic 

sau nu și dacă este în concordanță cu 

orientările elaborate pentru alte programe 

ale Uniunii. Astfel de orientări ar trebui să 

includă dispoziții adecvate, pentru a evita o 

sarcină administrativă excesivă. 

(12) Proiectele de investiții care primesc 

un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 

special în domeniul infrastructurii, ar trebui 

să fie supuse evaluării durabilității în 

conformitate cu orientările privind 

investițiile care ar trebui să fie elaborate de 

Comisie în cooperare cu partenerii de 

implementare în cadrul Programului 

InvestEU și folosind corespunzător 

criteriile prevăzute în [Regulamentul 

privind instituirea unui cadru de facilitare a 

investițiilor durabile] pentru a stabili dacă 

o activitate economică este durabilă din 

punct de vedere economic sau nu și dacă 

este în concordanță cu orientările privind 

investițiile elaborate pentru alte programe 

ale Uniunii. Astfel de orientări privind 

investițiile ar trebui să includă dispoziții 

adecvate, pentru a evita o sarcină 

administrativă excesivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 
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financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula creșterea durabilă, 

competitivitatea și convergența. Investițiile 

considerabile în infrastructura europeană 

sunt fundamentale pentru a îndeplini 

obiectivele de durabilitate ale Uniunii, 

inclusiv obiectivele climatice și energetice 

stabilite pentru 2030. În consecință, 

sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să 

vizeze investițiile în transporturi, energie, 

inclusiv eficiența energetică și energia 

regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, 

infrastructura maritimă și digitală. Pentru a 

maximiza impactul și valoarea adăugată ale 

sprijinului financiar din partea Uniunii, 

este adecvat să se promoveze un proces de 

investiții raționalizat, care să ofere 

vizibilitate proiectelor care trebuie 

finanțate și să permită asigurarea 

consecvenței între programele relevante ale 

Uniunii. Având în vedere amenințările la 

adresa securității, proiectele de investiții 

care beneficiază de sprijin din partea 

Uniunii ar trebui să țină seama de 

principiul protejării cetățenilor în spațiile 

publice. Această acțiune ar trebui să fie 

complementară eforturilor făcute din alte 

fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul 

european de dezvoltare regională, care 

oferă sprijin pentru componentele de 

securitate ale investițiilor în spații publice, 

transporturi, energie și alte infrastructuri 

critice. 

financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula creșterea durabilă, 

competitivitatea și convergența. O 

investiție considerabilă în infrastructura 

europeană, inclusiv în interconexiuni și 

eficiență energetică, este fundamentală 
pentru a îndeplini obiectivele de 

durabilitate ale Uniunii, inclusiv 

obiectivele climatice și energetice stabilite 

pentru 2030. În consecință, sprijinul din 

Fondul InvestEU ar trebui să vizeze 

investițiile în transporturi (inclusiv pentru 

întreținerea sau modernizarea activelor 

existente de infrastructură, acordând o 

atenție specială elementelor privind 

siguranța și securitatea), energie, inclusiv 

eficiența energetică, interconectarea 

energetică și energia regenerabilă, măsuri 

de mediu, climatice, infrastructura 

maritimă și digitală. Pentru a maximiza 

impactul și valoarea adăugată ale 

sprijinului financiar din partea Uniunii, 

este adecvat să se promoveze un proces de 

investiții raționalizat, care să ofere 

vizibilitate proiectelor care trebuie 

finanțate și să permită asigurarea 

consecvenței între programele relevante ale 

Uniunii. Având în vedere amenințările la 

adresa securității și prevenirea riscurilor, 

proiectele de investiții care beneficiază de 

sprijin din partea Uniunii ar trebui să țină 

seama de principiul protejării cetățenilor în 

spațiile publice. Această acțiune ar trebui 

să fie complementară eforturilor făcute din 

alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul 

european de dezvoltare regională, care 

oferă sprijin pentru componentele de 

securitate ale investițiilor în spații publice, 

transporturi, energie și alte infrastructuri 

critice. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Întreprinderile mici și mijlocii 

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

Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă 

cu provocări în accesarea finanțării, din 

cauza faptului că se consideră că implică 

un risc ridicat și a lipsei de garanții reale 

suficiente a acestora. Provocări 

suplimentare apar din faptul că IMM-urile 

trebuie să rămână competitive implicându-

se în activități de digitalizare, de 

internaționalizare, de inovare și de 

perfecționare a forței lor de muncă. De 

asemenea, în comparație cu întreprinderile 

mari, IMM-urile au acces la un set mai 

limitat de surse de finanțare: acestea nu 

emit în mod obișnuit obligațiuni și au 

numai un acces limitat la bursele de valori 

sau la investitorii instituționali mari. 

Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar 

mai mari pentru IMM-urile ale căror 

activități se axează pe activele necorporale. 

IMM-urile din Uniune se bazează foarte 

mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare 

sub forma descoperirilor de cont, a 

împrumuturilor bancare sau a leasingului. 

Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu 

provocările menționate anterior și oferirea 

unor surse de finanțare mai diversificate 

sunt necesare pentru a crește capacitatea 

IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 

creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista 

încetinirii creșterii economice și pentru a 

transforma economia și sistemul financiar 

într-unul mai rezilient în timpul încetinirii 

creșterii economice sau al șocurilor. Acest 

lucru este complementar, de asemenea, 

inițiativelor întreprinse deja în contextul 

uniunii piețelor de capital. Fondul 

InvestEU ar trebui să ofere posibilitatea de 

a viza produse financiare specifice, mai 

direcționate. 

(16) Întreprinderile mici și mijlocii 

(IMM-urile), inclusiv cele din sectorul 

creativ și sectorul cultural, au un rol 

crucial în Uniune. Cu toate acestea, IMM-

urile se confruntă cu provocări în accesarea 

finanțării, din cauza faptului că se 

consideră că implică un risc ridicat și a 

lipsei de garanții reale suficiente a acestora. 

Provocări suplimentare apar din faptul că 

IMM-urile trebuie să rămână competitive 

implicându-se în activități de digitalizare, 

de internaționalizare, de inovare și de 

perfecționare a forței lor de muncă. De 

asemenea, în comparație cu întreprinderile 

mari, IMM-urile au acces la un set mai 

limitat de surse de finanțare: acestea nu 

emit în mod obișnuit obligațiuni și au 

numai un acces limitat la bursele de valori 

sau la investitorii instituționali mari. 

Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar 

mai mari pentru IMM-urile ale căror 

activități se axează pe activele necorporale. 

IMM-urile din Uniune se bazează foarte 

mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare 

sub forma descoperirilor de cont, a 

împrumuturilor bancare sau a leasingului. 

Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu 

provocările menționate anterior și oferirea 

unor surse de finanțare mai diversificate 

sunt necesare pentru a crește capacitatea 

IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 

creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista 

încetinirii creșterii economice și pentru a 

transforma economia și sistemul financiar 

într-unul mai rezilient în timpul încetinirii 

creșterii economice sau al șocurilor și în 

unul capabil să creeze locuri de muncă și 

să aducă prosperitate socială. Acest lucru 

este complementar, de asemenea, 

inițiativelor întreprinse deja în contextul 

uniunii piețelor de capital. Fondul 

InvestEU ar trebui să ofere posibilitatea de 

a viza produse financiare specifice, mai 

direcționate. 

Or. en 
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Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Potrivit celor prevăzute în 

Documentul de reflecție privind 

dimensiunea socială a Europei16 și în 

Pilonul european de drepturi sociale17, 

crearea unei Uniuni mai echitabile și mai 

favorabile incluziunii este o prioritate 

absolută a Uniunii pentru a combate 

inegalitatea și pentru a încuraja politicile 

de incluziune socială din Europa. 

Inegalitatea de șanse afectează în special 

accesul la educație, formare profesională și 

sănătate. Investițiile în economia socială, 

în economia legată de competențe și de 

capitalul uman, precum și în integrarea 

populațiilor vulnerabile în societate pot 

crește oportunitățile economice, în special 

dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. 

Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a 

sprijini investițiile în educație și formare, a 

contribui la creșterea ocupării forței de 

muncă, în special a persoanelor șomere 

necalificate și de lungă durată, și la 

îmbunătățirea situației cu privire la 

solidaritatea între generații, la sectorul 

sănătății, la lipsa de adăpost, la incluziunea 

digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul 

și locul tinerilor în societate, precum și la 

persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 

țărilor terțe. De asemenea, Programul 

InvestEU ar trebui să contribuie la 

sprijinirea culturii și a creativității 

europene. Pentru a contracara 

transformările profunde ale societăților din 

Uniune și ale pieței forței de muncă din 

deceniul următor, este necesară investiția 

în capitalul uman, în microfinanțare, în 

finanțarea întreprinderilor sociale și în 

noile modele de afaceri din economia 

socială, inclusiv investițiile în impactul 

social și contractarea rezultatelor sociale. 

(17) Potrivit celor prevăzute în 

Documentul de reflecție privind 

dimensiunea socială a Europei16 și în 

Pilonul european de drepturi sociale17, 

precum și în cadrul UE pentru Convenția 

ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, pentru crearea unei Uniuni mai 

echitabile și mai favorabile incluziunii este 

o prioritate absolută a Uniunii pentru a 

combate inegalitatea și pentru a încuraja 

politicile de incluziune socială din Europa. 

Inegalitatea de șanse afectează în special 

accesul la educație, formare profesională, 

cultură, ocuparea forței de muncă, 

sănătate și serviciile sociale. Investițiile în 

economia socială, în economia legată de 

competențe și de capitalul uman, precum și 

în integrarea populațiilor vulnerabile în 

societate pot crește oportunitățile 

economice, în special dacă sunt coordonate 

la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU ar 

trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în 

educație și formare, a contribui la creșterea 

ocupării forței de muncă, în special a 

persoanelor șomere necalificate și de lungă 

durată, și la îmbunătățirea situației cu 

privire la solidaritatea între generații, la 

sectorul sănătății și al serviciilor sociale, la 

locuințele sociale, la lipsa de adăpost, la 

incluziunea digitală, la dezvoltarea 

comunității, la rolul și locul tinerilor în 

societate, precum și la persoanele 

vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. 

De asemenea, Programul InvestEU ar 

trebui să contribuie la sprijinirea culturii și 

a creativității europene. Pentru a contracara 

transformările profunde ale societăților din 

Uniune și ale pieței forței de muncă din 

deceniul următor, este necesară investiția 

în capitalul uman, în infrastructura 



 

PE628.640v01-00 14/76 PR\1165426RO.docx 

RO 

Programul InvestEU ar trebui să 

consolideze ecosistemul emergent al pieței 

sociale, crescând furnizarea și accesul la 

finanțarea microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor sociale pentru a da curs 

cererilor celor care au cea mai mare nevoie 

de finanțare. Raportul Grupului operativ la 

nivel înalt privind investițiile în 

infrastructura socială în Europa18 a 

identificat deficite în materie de investiții 

în infrastructură și serviciile sociale, 

inclusiv în educație, formare profesională, 

sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea 

de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin 

urmare, puterea colectivă a capitalului 

public, comercial și filantropic, precum și 

sprijinul din partea fundațiilor ar trebui să 

fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea 

lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune 

mai rezilientă. 

socială, în finanțe durabile și responsabile 

din punct de vedere social, în 

microfinanțare, în finanțarea 

întreprinderilor sociale și în noile modele 

de afaceri din economia socială, inclusiv 

investițiile în impactul social și 

contractarea rezultatelor sociale. Programul 

InvestEU ar trebui să consolideze 

ecosistemul emergent al pieței sociale, 

crescând furnizarea și accesul la finanțarea 

microîntreprinderilor și a întreprinderilor 

sociale, precum și a instituțiilor de 

solidaritate 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 Europa18 a 

identificat, pentru perioada cuprinsă între 

2018 și 2030, un deficit total în materie de 

investiții de cel puțin 1,5 miliarde EUR în 

infrastructură și serviciile sociale, inclusiv 

în educație, formare profesională, sănătate 

și locuințe, fiind necesară oferirea de 

sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin 

urmare, puterea colectivă a capitalului 

public, comercial și filantropic, precum și 

sprijinul din partea tipurilor alternative de 

furnizori de servicii financiare, precum 

entitățile care operează în scopuri etice, 

sociale și în favoarea dezvoltării durabile, 

și din partea fundațiilor ar trebui să fie 

valorificate pentru a sprijini dezvoltarea 

lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune 

mai rezilientă. 

_________________ _________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 0206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 0250. 

18Publicat ca Document de reflecție privind 

economia europeană 074 în ianuarie 2018. 

18Publicat ca Document de reflecție privind 

economia europeană 074 în ianuarie 2018. 

Or. en 

 

Amendamentul  11 



 

PR\1165426RO.docx 15/76 PE628.640v01-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Fiecare componentă de politică ar 

trebui să fie formată din două 

compartimente, și anume un compartiment 

pentru UE și un compartiment pentru 

statele membre. Compartimentul pentru 

UE ar trebui să remedieze în mod 

proporțional disfuncționalitățile de piață 

sau situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii; măsurile sprijinite ar 

trebui să aibă o valoare adăugată 

europeană clară. Compartimentul pentru 
statele membre ar trebui să le ofere statelor 

membre posibilitatea de a contribui cu o 

cotă din resursele lor din fondurile care 

fac obiectul gestiunii partajate la 

provizionarea garanției UE pentru a o 

utiliza în operațiuni de finanțare sau în 

materie de investiții care să remedieze 

disfuncționalități specifice ale pieței sau 

situațiile de investiții suboptime de pe 

teritoriul lor, inclusiv în zonele 

vulnerabile și izolate, cum ar fi regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii, astfel încât să 

fie îndeplinite obiectivele fondului care 

face obiectul gestiunii partajate. Acțiunile 

sprijinite din Fondul InvestEU prin 

intermediul compartimentului UE sau al 

statelor membre nu ar trebui să dubleze sau 

să elimine finanțarea privată ori să 

denatureze concurența pe piața internă. 

(19) Fiecare componentă de politică ar 

trebui să fie formată din două 

compartimente, și anume un compartiment 

pentru UE și un compartiment pentru 

statele membre. Ambele compartimente ar 

trebui să remedieze disfuncționalitățile de 

piață de la nivelul Uniunii și/sau specifice 

statelor membre și/sau situațiile de 

investiții suboptime legate de obiectivele 

politicilor Uniunii. În plus, statele 

membre ar trebui să aibă posibilitatea de 

a contribui la compartimentul statelor 

membre sub formă de garanții sau de 

numerar. Acțiunile sprijinite din Fondul 

InvestEU prin intermediul 

compartimentului UE sau al statelor 

membre nu ar trebui să dubleze sau să 

elimine finanțarea privată ori să denatureze 

concurența pe piața internă. 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Compartimentul pentru statele 

membre ar trebui să fie conceput în așa fel 

(20) Compartimentul pentru statele 

membre ar trebui să fie conceput în așa fel 
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încât să permită utilizarea fondurilor care 

fac obiectul gestiunii partajate pentru a 

acorda o garanție emisă de Uniune. 

Combinația respectivă vizează mobilizarea 

ratingului ridicat de credit al Uniunii 

pentru a promova investițiile naționale și 

regionale, garantând în același timp o 

gestionare coerentă a riscurilor cu privire la 

datoriile contingente, prin execuția 

garanției acordate de Comisie în cadrul 

gestiunii indirecte. Uniunea ar trebui să 

garanteze operațiunile de finanțare și în 

materie de investiții prevăzute în acordurile 

de garanție încheiate între Comisie și 

partenerii de implementare din 

compartimentul pentru state membre, 

fondurile care fac obiectul gestiunii 

partajate ar trebui să prevadă provizionarea 

garanției, respectând rata de provizionare 

stabilită de Comisie în baza naturii 

operațiunilor și a pierderilor estimate care 

rezultă, iar statele membre ar urma să își 

asume pierderile ce depășesc pierderile 

estimate, emițând o garanție reciprocă 

(back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste 

măsuri ar trebui prevăzute într-un acord de 

contribuție unică încheiat cu fiecare stat 

membru care alege în mod voluntar această 

opțiune. Acordul de contribuție ar trebui să 

cuprindă unul sau mai multe acorduri de 

garantare specifice care să fie puse în 

aplicare în statele membre în cauză. 

Stabilirea ratei de provizionare de la caz la 

caz necesită o derogare de la [articolul 211 

alineatul (1)] din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. XXXX19 („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, care ar facilita 

combinarea acestora. 

încât să permită utilizarea fondurilor care 

fac obiectul gestiunii partajate pentru a 

acorda o garanție emisă de Uniune. 

Combinația respectivă vizează mobilizarea 

ratingului ridicat de credit al Uniunii 

pentru a promova investițiile naționale și 

regionale, garantând în același timp o 

gestionare coerentă a riscurilor cu privire la 

datoriile contingente, prin execuția 

garanției acordate de Comisie în cadrul 

gestiunii indirecte. Uniunea ar trebui să 

garanteze operațiunile de finanțare și în 

materie de investiții prevăzute în acordurile 

de garanție încheiate între Comisie și 

partenerii de implementare din 

compartimentul pentru state membre, 

fondurile care fac obiectul gestiunii 

partajate ar trebui să prevadă provizionarea 

garanției, respectând rata de provizionare 

stabilită de Comisie, de comun acord cu 

statul membru, în baza naturii 

operațiunilor și a pierderilor estimate care 

rezultă, iar statele membre și/sau 

partenerii de implementare sau 

investitorii privați ar urma să își asume 

pierderile ce depășesc pierderile estimate, 

emițând o garanție reciprocă (back-to-

back) în favoarea Uniunii. La latitudinea 

statului membru, contragaranția ar 

trebui, de asemenea, să poată acoperi 

parțial sau integral pierderile estimate 

aferente utilizării fondurilor în cadrul 

gestiunii partajate. Aceste măsuri ar trebui 

prevăzute într-un acord de contribuție 

unică încheiat cu fiecare stat membru care 

alege în mod voluntar această opțiune. 

Acordul de contribuție ar trebui să 

cuprindă unul sau mai multe acorduri de 

garantare specifice care să fie puse în 

aplicare în statele membre în cauză. 

Stabilirea ratei de provizionare de la caz la 

caz necesită o derogare de la [articolul 211 

alineatul (1)] din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. XXXX[1] („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, care ar facilita 
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combinarea acestora. 

_________________  

19    

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Se preconizează ca garanția UE în 

valoare de 38 000 000 000 EUR (în prețuri 

curente) la nivelul Uniunii să mobilizeze 

investiții suplimentare de peste 

650 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii și 

ar trebui să fie alocate cu titlu indicativ 

între componentele de politică. 

(23) Se preconizează ca garanția UE în 

valoare de 38 000 000 000 EUR (în prețuri 

curente) la nivelul Uniunii să mobilizeze 

investiții suplimentare de peste 

650 000 000 000 EUR la nivelul Uniunii și 

ar trebui să fie alocate între componentele 

de politică. 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Statele membre pot contribui la 

compartimentul pentru statele membre 

sub formă de garanții sau numerar. Fără 

a aduce atingere prerogativelor 

Consiliului în ceea ce privește punerea în 

aplicare a Pactului de stabilitate și de 

creștere (PSC), contribuțiile statelor 

membre sub formă de garanții sau de 

numerar la compartimentul pentru statele 

membre sau contribuția fie a unui stat 

membru, fie a băncilor naționale de 

promovare clasificate în sectorul 

administrațiilor publice sau care 

acționează în numele unui stat membru în 
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platformele de investiții se califică drept 

măsuri punctuale, în sensul articolului 5 

din Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 

Consiliului și al articolului 3 din 

Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 

Consiliului. 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Garanția UE care stă la baza 

Fondului InvestEU ar trebui să fie 

executată indirect de către Comisie, 

bazându-se pe partenerii de implementare, 

care sunt în contact cu beneficiarii finali. 

Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare 

partener de implementare un acord de 

garantare de alocare a capacității de 

garantare a Fondului InvestEU pentru a 

sprijini operațiunile de finanțare și în 

materie de investiții care îndeplinesc 

obiectivele Fondului InvestEU și criteriile 

de eligibilitate. Fondul InvestEU ar trebui 

dotat cu o structură specifică de 

guvernanță pentru a garanta utilizarea 

corespunzătoare a garanției UE. 

(24) Garanția UE care stă la baza 

Fondului InvestEU ar trebui să fie 

executată indirect de către Comisie, 

bazându-se pe partenerii de implementare, 

care sunt în contact cu beneficiarii finali. 

Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare 

partener de implementare un acord de 

garantare de alocare a capacității de 

garantare a Fondului InvestEU pentru a 

sprijini operațiunile de finanțare și în 

materie de investiții care îndeplinesc 

obiectivele Fondului InvestEU și criteriile 

de eligibilitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (24a) Fondul InvestEU ar trebui să fie 

dotat cu o structură de guvernanță 

adecvată, a cărei funcție ar trebui să fie 
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proporțională cu unicul său scop de a 

asigura utilizarea adecvată a garanției 

UE. Această structură de guvernanță ar 

trebui să fie compusă dintr-un comitet 

consultativ, un comitet director și un 

comitet pentru investiții. Comisia ar trebui 

să evalueze compatibilitatea cu legislația 

și politicile Uniunii a operațiunilor de 

finanțare și în materie de investiții 

prezentate de partenerii de implementare, 

în timp ce deciziile cu privire la aceste 

operațiuni ar trebui luate în ultimă 

instanță de către un partener de 

implementare. 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Ar trebui să fie înființat un consiliu 

consultativ format din reprezentanții 

partenerilor de implementare și din 

reprezentanții statelor membre. pentru a 

face schimb de informații și pentru a face 

schimburi cu privire la absorbția 

produselor financiare mobilizate în cadrul 

Fondului InvestEU și pentru a discuta 

despre nevoile care evoluează și despre 

produsele noi, inclusiv despre lacunele în 

materie de piață din anumite teritorii. 

(25) Ar trebui să fie înființat un consiliu 

consultativ format din reprezentanții 

Comisiei, Grupului Băncii Europene de 

Investiții (BEI), partenerilor de 

implementare și din reprezentanții statelor 

membre, precum și dintr-un expert numit 

de Comitetul Economic și Social 

European pentru fiecare din cele patru 

componente de politică pentru a face 

schimb de informații și pentru a face 

schimburi cu privire la absorbția 

produselor financiare mobilizate în cadrul 

Fondului InvestEU și pentru a discuta 

despre nevoile care evoluează și despre 

produsele noi, inclusiv despre lacunele în 

materie de piață din anumite teritorii. 

Or. en 

 

Amendamentul  18 
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Propunere de regulament 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Comisia ar trebui să evalueze 

compatibilitatea cu legislația și politicile 

Uniunii a operațiunilor de finanțare și în 

materie de investiții prezentate de 

partenerii de implementare, în timp ce 

deciziile cu privire la aceste operațiuni ar 

trebui luate în ultimă instanță de către un 

partener de implementare. 

(26) Comitetul director ar trebui să 

stabilească orientările strategice ale 

Fondului InvestEU și normele necesare 

funcționării acestuia și ar trebui să 

stabilească normele aplicabile 

operațiunilor cu platforme de investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 27 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) O echipă a proiectului formată din 

experți puși la dispoziția Comisiei de către 

partenerii de implementare pentru a 

furniza expertiză profesională în materie 

de evaluare tehnică și financiară a 

operațiunilor de finanțare și în materie de 

investiții propuse ar trebui să noteze 

operațiunile de finanțare și în materie de 

investiții prezentate de partenerii de 

implementare care trebuie evaluate de 

Comitetul de investiții. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) La selectarea partenerilor de (29) La selectarea partenerilor de 
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implementare pentru mobilizarea Fondului 

InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama 

de capacitatea contrapărții de a îndeplini 

obiectivele Fondului InvestEU și de a 

contribui cu resursele proprii pentru a 

garanta acoperirea și diversificarea 

geografică adecvată, pentru a atrage 

investitori privați și pentru a furniza o 

diversificare suficientă a riscurilor, precum 

și soluții noi pentru remedierea 

disfuncționalităților pieței și a situațiilor de 

investiții suboptime. Având în vedere rolul 

său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a 

acționa în toate statele membre și 

experiența existentă în cadrul 

instrumentelor financiare actuale și al 

FEIS, Grupul Băncii Europene pentru 

Investiții (BEI) ar trebui să rămână un 

partener de implementare privilegiat în 

cadrul compartimentului pentru UE al 

Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, 

băncile sau instituțiile naționale 

promoționale ar trebui să poată să ofere o 

gamă complementară de produse financiare 

având în vedere experiența și capacitățile 

acestora la nivel regional care ar putea fi 

benefică pentru optimizarea impactului 

fondurilor publice asupra teritoriului 

Uniunii. De asemenea, ar trebui să fie 

posibil ca și alte instituții financiare 

internaționale să fie parteneri de 

implementare, mai ales acelea care prezintă 

un avantaj comparativ în ceea ce privește 

competențele specifice și experiența în 

anumite state membre. Mai mult, ar trebui 

să fie posibil ca alte entități care 

îndeplinesc criteriile prevăzute în 

Regulamentul financiar să acționeze ca 

parteneri de implementare. 

implementare pentru mobilizarea Fondului 

InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama 

de capacitatea contrapărții de a îndeplini 

obiectivele Fondului InvestEU și de a 

contribui la acesta cu resursele proprii 

pentru a garanta acoperirea și diversificarea 

geografică adecvată, pentru a atrage 

investitori privați și pentru a furniza o 

diversificare suficientă a riscurilor, precum 

și soluții noi pentru remedierea 

disfuncționalităților pieței și a situațiilor de 

investiții suboptime și pentru a asigura 

coeziunea economică, socială și 

teritorială. Având în vedere rolul său 

prevăzut de tratate, capacitatea sa de a 

acționa în toate statele membre și 

experiența existentă în cadrul 

instrumentelor financiare actuale și al 

FEIS, Grupul BEI ar trebui să rămână un 

partener de implementare privilegiat în 

cadrul compartimentului pentru UE al 

Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, 

băncile sau instituțiile naționale, regionale 

și locale promoționale ar trebui să poată să 

ofere o gamă complementară de produse 

financiare având în vedere experiența și 

capacitățile acestora la nivel regional care 

ar putea fi benefică pentru optimizarea 

impactului fondurilor publice asupra 

teritoriului Uniunii. De asemenea, ar trebui 

să fie posibil ca și alte instituții financiare 

internaționale să fie parteneri de 

implementare, mai ales acelea care prezintă 

un avantaj comparativ în ceea ce privește 

competențele specifice și experiența în 

anumite state membre. Mai mult, ar trebui 

să fie posibil ca alte entități care 

îndeplinesc criteriile prevăzute în 

Regulamentul financiar să acționeze ca 

parteneri de implementare. 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a garanta faptul că 

intervențiile efectuate în cadrul 

compartimentului pentru UE al Fondului 

InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței 

și situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în 

același timp obiectivele cu cea mai bună 

acoperire geografică posibilă, garanția UE 

ar trebui alocată partenerilor de 

implementare care pot acoperi cel puțin 

trei state membre, singuri sau împreună cu 

alți parteneri de implementare. Cu toate 

acestea, se estimează faptul că aproximativ 

75 % din garanția UE în cadrul 

compartimentului UE ar fi alocată 

partenerului sau partenerilor de 

implementare care va putea oferi produse 

financiare în cadrul Fondului InvestEU 

în toate statele membre. 

(30) Pentru a garanta faptul că 

intervențiile efectuate în cadrul 

compartimentului pentru UE al Fondului 

InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței 

și situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în 

același timp obiectivele cu cea mai bună 

acoperire geografică posibilă, garanția UE 

ar trebui alocată partenerilor de 

implementare care pot acoperi unul sau 

mai multe state membre, singuri sau 

împreună cu alți parteneri de 

implementare. În cazul în care partenerii 

de implementare acoperă mai mult de un 

stat membru, responsabilitatea 

contractuală a partenerilor de 

implementare ar trebui să rămână 

limitată de mandatele lor naționale. Cu 

toate acestea, se estimează faptul că cel 

puțin 75 % din garanția UE în cadrul 

compartimentului UE ar fi alocată 

Grupului BEI. 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) Fondul InvestEU ar trebui, dacă 

este cazul, să permită o combinare fără 

impedimente și eficace a granturilor sau a 

instrumentelor financiare sau a ambelor, 

finanțate din bugetul Uniunii sau din 

Fondul de inovare al sistemului UE de 

comercializare a certificatelor de emisii 

(ETS) cu acea garanție în situațiile în care 

este necesară o mai bună sprijinire a 

investițiilor care vizează remedierea 

disfuncționalităților specifice ale pieței sau 

situațiile de investiții suboptime. 

(33) Fondul InvestEU ar trebui, dacă 

este cazul, să permită o combinare fără 

impedimente și eficace a granturilor sau a 

instrumentelor financiare sau a ambelor, 

finanțate din bugetul Uniunii sau din alte 

fonduri, precum Fondul de inovare al 

sistemului UE de comercializare a 

certificatelor de emisii (ETS) cu acea 

garanție în situațiile în care este necesară o 

mai bună sprijinire a investițiilor care 

vizează remedierea disfuncționalităților 

specifice ale pieței sau situațiile de 
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investiții suboptime. 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Pentru a asigura o acoperire 

geografică vastă a serviciilor de consiliere 

pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 

succes cunoștințele locale cu privire la 

FEIS, ar trebui să se asigure o prezență 

locală a Platformei de consiliere InvestEU 

unde este necesar, ținând seama de 

sistemele de sprijin existente, cu scopul de 

a oferi asistență concretă, proactivă și 

personalizată pe teren. 

(36) Pentru a asigura o acoperire 

geografică vastă a serviciilor de consiliere 

pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 

succes cunoștințele locale cu privire la 

FEIS, ar trebui să se asigure o prezență 

locală a Platformei de consiliere InvestEU 

unde este necesar, ținând seama de 

sistemele de sprijin existente, cu scopul de 

a oferi asistență concretă, proactivă și 

personalizată pe teren. Pentru a facilita 

furnizarea de sprijin consultativ la nivel 

local, Platforma de consiliere InvestEU ar 

trebui să coopereze cu băncile sau 

instituțiile naționale de promovare și cu 

autoritățile de gestionare a fondurilor 

structurale și de investiții europene, 

precum și să beneficieze și să facă uz de 

expertiza acestora. În statele membre în 

care nu există o bancă sau instituție 

națională de promovare, EIAH ar trebui 

să ofere, după caz, și la cererea statului 

membru în cauză, sprijin consultativ 

proactiv pentru înființarea unei astfel de 

bănci sau instituții. 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (36a) Platforma de consiliere InvestEU 

ar trebui să ofere sprijin consultativ 

proiectelor mici și proiectelor desfășurate 

de întreprinderile nou-înființate, în 

special atunci când întreprinderile nou-

înființate încearcă să își protejeze 

investițiile în cercetare și inovare prin 

obținerea titlurilor de proprietate 

intelectuală (PI), cum ar fi brevetele. 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) În contextul Fondului InvestEU, 

este nevoie de sprijin în vederea construirii 

capacității pentru a dezvolta capacitățile 

organizaționale și activitățile formatoare de 

piață necesare pentru a crea proiecte de 

calitate. De asemenea, scopul este de a crea 

condițiile necesare pentru extinderea 

numărului de beneficiari eligibili potențiali 

de pe segmentele emergente de piață, în 

special în cazurile în care dimensiunea 

mică a proiectelor individuale majorează 

considerabil costurile tranzacției la nivelul 

proiectului, cum ar fi costurile aferente 

ecosistemului financiar social. Sprijinul 

pentru construirea capacității ar trebui, prin 

urmare, să fie complementar și suplimentar 

față de acțiunile asumate în cadrul altor 

programe ale Uniunii care acoperă un 

domeniul de politică specific. 

(37) În contextul Fondului InvestEU, 

este nevoie de sprijin în vederea construirii 

capacității pentru a dezvolta capacitățile 

organizaționale și activitățile formatoare de 

piață necesare pentru a crea proiecte de 

calitate. De asemenea, scopul este de a crea 

condițiile necesare pentru extinderea 

numărului de beneficiari eligibili potențiali 

de pe segmentele emergente de piață, în 

special în cazurile în care dimensiunea 

mică a proiectelor individuale majorează 

considerabil costurile tranzacției la nivelul 

proiectului, cum ar fi costurile aferente 

ecosistemului financiar social. Sprijinul 

pentru construirea capacității ar trebui, prin 

urmare, să fie complementar și suplimentar 

față de acțiunile asumate în cadrul altor 

programe ale Uniunii care acoperă un 

domeniul de politică specific. De 

asemenea, ar trebui favorizată 

consolidarea capacităților potențialilor 

promotori ai proiectelor, în special în ceea 

ce privește furnizorii locali de servicii și 

autoritățile locale. 

Or. en 
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Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) „partener al platformei de 

consiliere” înseamnă contrapartea 

eligibilă cu care Comisia semnează un 

acord privind punerea în aplicare a unui 

serviciu oferit de Platforma de consiliere 

InvestEU; 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) „acord de contribuție” înseamnă 

instrumentul juridic prin care Comisia și 

statele membre stabilesc condițiile 

garanției UE în cadrul compartimentului 

pentru statele membre, specificat la 

articolul 9; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) „contribuție financiară” înseamnă 

o contribuție a unui partener de 

implementare, sub forma capacității sale 

de asumare a riscurilor proprii și/sau de 

sprijin financiar pentru o operațiune care 

face obiectul prezentului regulament; 
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Or. en 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) „partener de implementare” 

înseamnă contrapartea eligibilă, cum ar fi o 

instituție financiară sau alt intermediar cu 

care Comisia semnează un acord de 

garantare și/sau un acord de implementare 

a Platformei de consiliere InvestEU; 

(7) „partener de implementare” 

înseamnă contrapartea eligibilă, cum ar fi o 

instituție financiară sau alt intermediar cu 

care Comisia semnează un acord de 

garantare; 

Or. en 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) „orientările privind investițiile” 

reprezintă setul de criterii bazate pe 

principiile stabilite de prezentul 

regulament în ceea ce privește obiectivele 

generale, criteriile de eligibilitate și 

instrumentele eligibile, utilizate de 

comitetul pentru investiții în vederea 

adoptării unei decizii transparente și 

independente cu privire la utilizarea 

garanției UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10b) „platforme de investiții” înseamnă 

entități cu destinație specială, conturi 

gestionate, acorduri contractuale de 

cofinanțare sau de partajare a riscurilor 

sau mecanisme instituite prin orice alte 

mijloace prin intermediul cărora entitățile 

canalizează o contribuție financiară 

pentru a finanța o serie de proiecte de 

investiții și care pot include: 

 (a) platforme naționale sau subnaționale, 

care reunesc mai multe proiecte de 

investiții pe teritoriul unui stat membru; 

 (b) platforme regionale sau la care 

participă mai multe țări, care reunesc 

parteneri din mai multe state membre sau 

din țări terțe care sunt interesați de 

proiecte desfășurate într-o anumită zonă 

geografică; 

 (c) platforme tematice care reunesc 

proiecte de investiții dintr-un anumit 

sector; 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) „finanțarea sustenabilă” 

reprezintă procesul prin care se ține 

seama în mod corespunzător de aspectele 

sociale și de mediu pentru a lua decizii 

privind investițiile, ceea ce duce la 

creșterea investițiilor în activități durabile 

și pe termen lung; 

Or. en 

 

Amendamentul  33 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) creșterea ratei de ocupare a forței 

de muncă în Uniune; 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) durabilitatea și creșterea 

economiei Uniunii; 

(b) creșterea și durabilitatea 

economiei Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) reziliența socială și caracterul 

incluziv al Uniunii; 

(c) inovarea socială, reziliența și 

caracterul incluziv al Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) promovarea progresului științific 

și tehnologic, a culturii, a educației și a 
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formării; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) coeziunea economică, teritorială și 

socială; 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) sporirea accesului la și a 

disponibilității microfinanțării și a 

finanțării întreprinderilor sociale, 

sprijinirea finanțării și a operațiunilor de 

investiții legate de investițiile și 

competențele sociale și dezvoltarea și 

consolidarea piețelor de investiții sociale în 

domeniile menționate la articolul 7 

alineatul (1) litera (d). 

(d) sporirea accesului la și a 

disponibilității microfinanțării și a 

finanțării întreprinderilor sociale, 

sectoarelor culturale, creative și ale 

educației, sprijinirea finanțării și a 

operațiunilor de investiții legate de 

investițiile, aptitudinile și competențele 

sociale și dezvoltarea și consolidarea 

piețelor de investiții sociale în domeniile 

menționate la articolul 7 alineatul (1) 

litera (d). 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pe lângă contribuția menționată în al 

doilea paragraf, statele membre pot 

contribui la compartimentul pentru statele 

membre sub formă de garanții sau de 

numerar. Suma care urmează să fie 

vărsată în compartimentul pentru statele 

membre nu depășește [X%] din dotarea 

totală a compartimentului. 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Repartizarea orientativă a sumei 

menționate la alineatul (1) primul paragraf 

este stabilită în anexa I la prezentul 

regulament. Comisia poate modifica 

sumele menționate în respectiva anexă I, 

după caz, cu până la 15 % pentru fiecare 

obiectiv. Comisia informează Consiliul și 

Parlamentul European cu privire la orice 

modificare survenită. 

2. Repartizarea sumei menționate la 

acest articol alineatul (1) primul paragraf 

este stabilită în anexa I. În conformitate cu 

articolul 26, pentru a completa prezentul 

regulament, Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate modificând sumele 

menționate în anexa I, după caz, cu până la 

15 % pentru fiecare componentă. 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fondul InvestEU funcționează prin 

intermediul următoarelor patru componente 

de politică, ce vor aborda disfuncționalități 

ale pieței sau situații de investiții 

suboptime în domeniul lor specific de 

aplicare: 

1. Fondul InvestEU funcționează prin 

intermediul următoarelor patru componente 

de politică, ce vor aborda disfuncționalități 

ale pieței și/sau situații de investiții 

suboptime în domeniul lor specific de 

aplicare: 
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Or. en 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) componenta de politică pentru 

infrastructura durabilă: cuprinde investiții 

durabile în domeniile transportului, 

energiei, conectivității digitale, 

aprovizionării și prelucrării materiilor 

prime, spațiului, oceanelor și apei, 

deșeurilor, naturii și al altor infrastructuri 

de mediu, echipamentelor, bunurilor 

mobile și implementării tehnologiilor 

inovatoare care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate 

socială ale Uniunii sau la ambele obiective, 

ori care respectă standardele de mediu sau 

de sustenabilitate socială ale Uniunii; 

(a) componenta de politică pentru 

infrastructura durabilă: cuprinde investiții 

durabile în domeniile transportului 

(inclusiv pentru întreținerea sau 

modernizarea activelor existente de 

infrastructură, acordând o atenție 

specială elementelor privind siguranța și 

securitatea), locuințelor, energiei (inclusiv 

în domeniul interconectării energetice, 

eficienței energetice și energiei 

regenerabile), conectivității digitale, 

culturii aprovizionării și prelucrării 

materiilor prime, spațiului, oceanelor și 

apei, deșeurilor, naturii și al altor 

infrastructuri de mediu, echipamentelor, 

bunurilor mobile și implementării 

tehnologiilor inovatoare care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor de mediu sau de 

sustenabilitate socială ale Uniunii sau la 

ambele obiective, ori care respectă 

standardele de mediu sau de sustenabilitate 

socială ale Uniunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) componenta de politică pentru 

investiții și competențe sociale: cuprinde 

microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 

sociale și economia socială; competențe, 

educație, formare și servicii conexe; 

(d) componenta de politică pentru 

investiții și competențe sociale: cuprinde 

finanțarea etică și durabilă, 

microfinanțarea, preluarea 

întreprinderilor de către lucrători, 
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infrastructura socială (inclusiv locuințele 

sociale și studențești); inovare socială; 

asistența medicală și îngrijirea pe termen 

lung; incluziune și accesibilitate; activități 

culturale cu un obiectiv social; integrarea 

persoanelor vulnerabile, inclusiv a 

resortisanților țărilor terțe. 

finanțarea întreprinderilor sociale și 

economia socială; competențe, educație, 

formare și servicii conexe; infrastructura 

socială (inclusiv locuințele sociale și 

studențești); inovare socială; asistența 

medicală și îngrijirea pe termen lung; 

incluziune și accesibilitate; activități 

culturale cu un obiectiv social; sectoarele 

culturale și creative, împreună cu 

dialogul intercultural și obiectivele de 

coeziune socială; integrarea persoanelor 

vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor 

terțe. 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operațiunile de finanțare și de investiții din 

cadrul componentei de politică pentru 

infrastructura durabilă menționate la 

alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei 

verificări a durabilității climatice, a 

mediului și a durabilității sociale, în 

vederea reducerii la minimum a efectelor 

nocive și a maximizării beneficiilor în ceea 

ce privește clima, mediul și dimensiunea 

socială. În acest scop, promotorii care 

solicită finanțare trebuie să furnizeze 

informații adecvate pe baza unor orientări 

care urmează a fi elaborate de Comisie. 

Proiectele cu o anumită dimensiune, 

definite în orientări, sunt excluse din 

verificare. 

Operațiunile de finanțare și de investiții din 

cadrul componentei de politică pentru 

infrastructura durabilă menționate la 

alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei 

verificări a durabilității climatice, a 

mediului și a durabilității sociale, în 

vederea reducerii la minimum a efectelor 

nocive și a maximizării beneficiilor în ceea 

ce privește clima, mediul și dimensiunea 

socială. În acest scop, promotorii care 

solicită finanțare trebuie să furnizeze 

informații adecvate pe baza unor orientări 

privind investițiile care urmează a fi 

elaborate de Comisie. Proiectele cu o 

anumită dimensiune, definite în orientările 

privind investițiile, sunt excluse din 

verificare. 

Or. en 

 

Amendamentul  45 
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Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Orientările Comisiei permit: Orientările privind investițiile permit: 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

c) să se estimeze impactul asupra 

incluziunii sociale a anumitor zone sau 

populații. 

c) să se estimeze impactul asupra 

incluziunii sociale din punctul de vedere al 

îmbunătățirii calității vieții și al coeziunii 

sociale, acordând o atenție deosebită 

persoanelor mai vulnerabile care trăiesc 

în anumite zone. 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Partenerii de implementare 

furnizează informațiile necesare pentru a 

permite urmărirea investițiilor care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

Uniunii în materie de climă și mediu, pe 

baza orientărilor care urmează să fie 

furnizate de către Comisie. 

4. Partenerii de implementare 

furnizează informațiile necesare pentru a 

permite urmărirea investițiilor care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

Uniunii în materie de climă și mediu, pe 

baza orientărilor privind investițiile care 

urmează să fie furnizate de către Comisie. 

Or. en 

 

Amendamentul  48 
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Propunere de regulament 

Articolul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a  

 Adiționalitatea 

 În sensul prezentului regulament, 

„adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit 

de Fondul InvestEU operațiunilor 

destinate remedierii disfuncționalităților 

pieței sau situațiilor de investiții 

suboptime și care nu ar fi putut fi 

desfășurate în perioada în care poate fi 

utilizată garanția UE sau nu ar fi putut fi 

desfășurate în aceeași măsură de către 

partenerii de implementare fără 

susținerea Fondului InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare componentă de politică 

menționată la articolul 7 alineatul (1) 

constă din două compartimente care 

vizează disfuncționalități specifice ale 

pieței sau situații de investiții suboptime, 

după cum urmează: 

1. Fiecare componentă de politică 

menționată la articolul 7 alineatul (1) 

constă din două compartimente: 

compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre. 

Ambele compartimente remediază 

disfuncționalitățile de piață de la nivelul 

Uniunii și/sau specifice statelor membre 

și/sau situațiile de investiții suboptime 

legate de obiectivele politicilor Uniunii. 

Or. en 

 

Amendamentul  50 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) compartimentul pentru UE vizează 

oricare dintre următoarele situații: 

eliminat 

(i) disfuncționalități ale pieței sau situații 

de investiții suboptime legate de 

prioritățile politicii Uniunii și abordate la 

nivelul Uniunii; 

 

(ii) disfuncționalități ale pieței sau situații 

de investiții suboptime de la nivelul 

întregii Uniuni; or 

 

(iii) disfuncționalități ale pieței sau 

situații de investiții suboptime noi sau 

complexe, în vederea dezvoltării de soluții 

financiare și de structuri de piață noi; 

 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) compartimentul pentru statele 

membre vizează disfuncționalități 

specifice ale pieței sau situații de investiții 

suboptime într-unul sau mai multe dintre 

statele membre pentru a contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor fondurilor care 

contribuie la gestiunea partajată. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Statele membre pot contribui la 

compartimentul pentru statele membre 

sub formă de garanții sau numerar. Suma 

care urmează să fie vărsată în 

compartimentul pentru statele membre nu 

depășește [X%] din dotarea totală a 

compartimentului. Se poate recurge la 

aceste contribuții pentru plățile aferente 

activării garanției numai după finanțarea 

prevăzută la articolul 4 alineatul (1) 

primul paragraf. 

Or. en 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statul membru și Comisia încheie acordul 

de contribuție sau un amendament la 

acesta în termen de patru luni de la 

adoptarea deciziei Comisiei de adoptare a 

acordului de parteneriat sau a planului 

PAC sau simultan cu decizia Comisiei de 

modificare a unui program sau a unui 

plan PAC. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) cuantumul total al părții din 

garanția UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre corespunzătoare 

statului membru, rata de provizionare a 

acesteia, cuantumul contribuției din fonduri 

gestionate partajat, faza de constituire a 

a) cuantumul total al părții din 

garanția UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre corespunzătoare 

statului membru, rata de provizionare a 

acesteia, cuantumul contribuției din fonduri 

gestionate partajat, faza de constituire a 
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provizionării în conformitate cu un plan 

financiar anual și cuantumul datoriei 

contingente rezultate care trebuie să fie 

acoperită de o garanție reciprocă (back-to-

back) constituită de statul membru în 

cauză; 

provizionării în conformitate cu un plan 

financiar anual și cuantumul datoriei 

contingente rezultate care trebuie să fie 

acoperită de o garanție reciprocă (back-to-

back) constituită de statul membru în cauză 

și/sau de partenerii de implementare sau 

de investitori privați; 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

c) partenerul sau partenerii de 

implementare care și-au exprimat 

interesul și obligația Comisiei de a 

informa statul membru cu privire la 

partenerul sau partenerii de implementare 

selectați; 

c) partenerul sau partenerii de 

implementare selectați de comun acord cu 

statul membru; 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Contribuțiile din fonduri care fac obiectul 

gestiunii partajate pot fi utilizate, la 

latitudinea statelor membre, de comun 

acord cu partenerii de implementare, 

pentru a garanta orice tranșă a 

instrumentelor financiare structurate. 

Or. en 

 

Amendamentul  57 



 

PE628.640v01-00 38/76 PR\1165426RO.docx 

RO 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) în cazul în care nivelul 

provizioanelor pentru această parte a 

garanției UE din cadrul 

compartimentului pentru statele membre 

atinge 10 % din provizionarea inițială, 

statul membru în cauză furnizează 

fondului comun de provizionare până la 

5 % din provizioanele inițiale, la cererea 

Comisiei. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5 a. Fără a aduce atingere 

prerogativelor Consiliului în ceea ce 

privește punerea în aplicare a Pactului de 

stabilitate și de creștere (PSC), 

contribuțiile statelor membre sub formă 

de garanții sau de lichidități la 

compartimentul statelor membre sau 

contribuția unui stat membru sau a 

băncilor naționale de promovare 

clasificate în sectorul administrațiilor 

publice sau care acționează în numele 

unui stat membru în platformele de 

investiții se califică drept măsuri 

punctuale, în sensul articolului 5 din 

Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al 

Consiliului și al articolului 3 din 

Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 

Consiliului. 

Or. en 
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Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Garanția UE se acordă partenerilor 

de implementare în conformitate cu 

[articolul 219 alineatul (1)] din 

[Regulamentul financiar] și este gestionată 

în conformitate cu [titlul X] din 

[Regulamentul financiar]. 

1. Garanția UE se acordă partenerilor 

de implementare în conformitate cu 

[articolul 219 alineatul (1)] din 

[Regulamentul financiar] și este gestionată 

în conformitate cu [titlul X] din 

[Regulamentul financiar]. Garanția UE 

este irevocabilă, necondiționată și 

acordată la prima cerere contrapărților 

eligibile pentru operațiunile de finanțare 

și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, iar politica sa de 

prețuri este legată exclusiv de 

caracteristicile și profilul de risc al 

operațiunilor subiacente, luând în 

considerare în mod corespunzător natura 

operațiunilor subiacente și realizarea 

obiectivelor de politică vizate, inclusiv 

posibila aplicare a unor stimulente și 

condiții mai puțin restrictive, după caz, în 

special: 

 a) în situațiile în care condițiile dificile de 

piață financiară ar împiedica realizarea 

unui proiect viabil; 

 b) atunci când este necesar, pentru a 

facilita stabilirea de platforme de investiții 

sau finanțarea de proiecte în sectoarele 

sau domeniile care se confruntă cu o 

disfuncționalitate semnificativă a pieței 

și/sau o situație a investițiilor sub nivelul 

optim; 

 c) atunci când este necesar să se abordeze 

lacunele în materie de infrastructură 

socială; 

 d) atunci când un stat membru suferă un 

șoc asimetric major. 

Or. en 
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Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În plus, garanția UE ar trebui să prevadă: 

 (a) un mecanism robust pentru utilizarea 

sa promptă; 

 (b) o durată care corespunde scadenței 

finale a ultimei creanțe de la beneficiarul 

final; 

 (c) o monitorizare adecvată a portofoliului 

de garanții și de riscuri; 

 (d) un mecanism fiabil pentru estimarea 

fluxurilor de trezorerie preconizate în 

cazul utilizării acestuia; 

 (e) o documentație adecvată privind 

deciziile de gestionare a riscurilor; 

 (f) o flexibilitate adecvată privind modul 

în care este utilizată garanția, permițând 

partenerilor de implementare să 

beneficieze direct de garanție atunci 

când/dacă este necesar, în special în 

absența unei garanții suplimentare; 

 (g) îndeplinirea tuturor cerințelor 

suplimentare solicitate de autoritatea de 

supraveghere competentă, dacă este cazul, 

pentru a se putea considera că este vorba 

de o diminuare efectivă a riscurilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1 a. Garanția UE din cadrul 

compartimentului pentru UE este alocată 

partenerilor de implementare. Cel puțin 
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75% din garanția UE din cadrul 

compartimentului pentru UE este alocată 

Grupului BEI. Sumele care depășesc 

75 % din garanția UE pot fi puse la 

dispoziția Grupului BEI în cazul în care 

băncile sau instituțiile naționale de 

promovare nu pot utiliza integral partea 

restantă a garanției. Băncile sau 

instituțiile naționale de promovare pot 

beneficia pe deplin de garanția UE și în 

cazul în care decid să o acceseze prin 

intermediul BEI sau al Fondului 

european de investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) îndeplinesc condițiile prevăzute la 

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

din [Regulamentul financiar], în special 

cerința privind adiționalitatea prevăzută la 

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

[Regulamentul financiar] și, după caz, 

maximizarea investițiilor private în 

conformitate cu [articolul 209 alineatul (2) 

litera (d)] din [Regulamentul financiar]; 

(a) îndeplinesc condițiile prevăzute la 

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

din [Regulamentul financiar] și cerința 

privind adiționalitatea prevăzută la 

articolul 7a din prezentul regulament și, 

după caz, maximizarea investițiilor private 

în conformitate cu [articolul 209 alineatul 

(2) litera (d)] din [Regulamentul financiar]; 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) proiectele transfrontaliere între 

entități situate sau stabilite în unul sau mai 

multe state membre și care se extind către 

(a) proiectele între entități situate sau 

stabilite în unul sau mai multe state 

membre și care se extind către una sau mai 
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una sau mai multe țări terțe, inclusiv către 

țările aderente, țările candidate și candidații 

potențiali, țările care intră sub incidența 

politicii europene de vecinătate, țările din 

Spațiul Economic European sau din 

Asociația Europeană a Liberului Schimb 

ori către o țară sau un teritoriu de peste 

mări prevăzut în anexa II la TFUE sau o 

țară terță asociată, indiferent dacă există 

sau nu un partener în aceste țări terțe ori 

țări sau teritorii de peste mări; 

multe țări terțe, inclusiv către țările 

aderente, țările candidate și candidații 

potențiali, țările care intră sub incidența 

politicii europene de vecinătate, țările din 

Spațiul Economic European sau din 

Asociația Europeană a Liberului Schimb 

ori către o țară sau un teritoriu de peste 

mări prevăzut în anexa II la TFUE sau o 

țară terță asociată, indiferent dacă există 

sau nu un partener în aceste țări terțe ori 

țări sau teritorii de peste mări; 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru compartimentul pentru UE, 

contrapărțile eligibile trebuie să își fi 

exprimat interesul și pot să acopere 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

cel puțin trei state membre. Partenerii de 

implementare pot, de asemenea, să acopere 

împreună operațiunile de finanțare și de 

investiții în cel puțin trei state membre prin 

formarea unui grup. 

Pentru compartimentul pentru UE, 

contrapărțile eligibile trebuie să își fi 

exprimat interesul și pot să acopere 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

unul sau mai multe state membre. 

Partenerii de implementare pot, de 

asemenea, să acopere împreună 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

unul sau mai multe state membre prin 

formarea unui grup. Partenerii de 

implementare, a căror responsabilitate 

contractuală este limitată de mandatele 

lor naționale respective, pot, de asemenea, 

aborda disfuncționalitățile pieței sau 

situațiile de investiții sub nivelul optim 

utilizând instrumente adaptate la nivel 

local și comparabile. 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În funcție de gradul de maturitate a 

proiectului, grupul de parteneri de 

implementare poate fi format în orice 

moment și cu configurații diferite, pentru 

a îndeplini în mod eficient cerințele pieței. 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) conduce la diversificarea 

geografică; 

(d) conduce la diversificarea geografică 

și permite finanțarea unor proiecte mai 

mici; 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) capacitatea partenerului de 

implementare de a evalua operațiunile de 

finanțare și de investiții în conformitate 

cu standardele internaționale de rating 

social recunoscute la nivel internațional, 

acordând o atenție deosebită impactului 

social și asupra mediului; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 
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Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) capacitatea partenerului de 

implementare de a oferi dovezi publice 

privind operațiunile de finanțare și de 

investiții; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 3 – litera bc (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bc) capacitatea partenerului de punere 

în aplicare de a gestiona instrumente 

financiare, ca urmare a unei experiențe 

anterioare cu instrumentele financiare și 

cu autoritățile de gestionare menționate în 

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 

al Parlamentului European și al 

Consiliului. 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Remunerația pentru asumarea 

riscurilor se alocă între Uniune și un 

partener de implementare, proporțional cu 

cota lor de participare la asumarea 

riscurilor aferente unui portofoliu de 

operațiuni de finanțare și de investiții sau, 

după caz, de operațiuni individuale. 

Partenerul de implementare are o expunere 

1. Remunerația pentru asumarea 

riscurilor se alocă între Uniune și un 

partener de implementare, proporțional cu 

cota lor de participare la asumarea 

riscurilor aferente unui portofoliu de 

operațiuni de finanțare și de investiții sau, 

după caz, de operațiuni individuale și este 

legată exclusiv de caracteristicile și 
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adecvată, pe propriul risc, la operațiunile 

de finanțare și investiții susținute de 

garanția UE, cu excepția cazului în care, în 

mod excepțional, obiectivele de politică 

vizate de produsul financiar care urmează a 

fi pus în aplicare sunt de așa natură încât 

partenerul de implementare nu poate 

contribui în mod rezonabil cu propria 

capacitate de a-și asuma riscuri. 

profilul de risc al operațiunilor 

subiacente. Partenerul de implementare are 

o expunere adecvată, pe propriul risc, la 

operațiunile de finanțare și investiții 

susținute de garanția UE, cu excepția 

cazului în care, în mod excepțional, 

obiectivele de politică vizate de produsul 

financiar care urmează a fi pus în aplicare 

sunt de așa natură încât partenerul de 

implementare nu poate contribui în mod 

rezonabil cu propria capacitate de a-și 

asuma riscuri. 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Articolul -17 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -17 

 Comitetul director 

 1. Fondul InvestEU este gestionat de un 

Comitet director care, în scopul utilizării 

garanției UE, stabilește, în conformitate 

cu obiectivele generale prevăzute la 

articolul 3: 

 (a) orientarea strategică a Fondului 

InvestEU; 

 (b) politicile și procedurile operaționale 

necesare pentru funcționarea Fondului 

InvestEU; 

 (c) normele aplicabile operațiunilor cu 

platforme de investiții. 

 2. Comitetul director: 

 (a) este compus din șase membri, după 

cum urmează: 

 (i) trei membri numiți de Comisie; 

 (ii) un membru numit de Banca 

Europeană de Investiții; 
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 (iii) un membru numit de comitetul 

consultativ din rândul reprezentanților 

partenerilor de implementare. Acest 

membru nu este un reprezentant al BEI; 

 (iv) un expert numit de Parlamentul 

European. Expertul respectiv nu poate 

solicita și nici accepta instrucțiuni din 

partea instituțiilor, organelor, oficiilor 

sau agențiilor Uniunii, a guvernului 

vreunui stat membru sau a oricărui alt 

organism public sau privat și acționează 

cu deplină independență. Expertul își 

îndeplinește atribuțiile în mod imparțial și 

în interesul Fondului InvestEU; 

 (b) alege un președinte dintre cei trei 

membri numiți de către Comisie pentru 

un mandat fix de trei ani, care poate fi 

reînnoit o singură dată; 

 (c) dezbate pozițiile tuturor membrilor săi 

și ține cont în cea mai mare măsură de 

acestea. În cazul în care membrii nu pot 

ajunge la poziții convergente, Comitetul 

director ia decizii cu majoritatea 

membrilor săi. Procesele-verbale ale 

reuniunilor Comitetului director prezintă 

detaliat pozițiile tuturor membrilor. 

 3. Comitetul director propune Comisiei 

modificarea distribuirii sumelor 

menționate în anexa I. 

 4. Comitetul director organizează periodic 

consultări cu părțile interesate relevante, 

în special coinvestitori, autorități publice, 

experți, instituții de învățământ, formare 

și cercetare, parteneri sociali relevanți și 

reprezentanți ai societății civile, cu privire 

la orientarea și punerea în aplicare a 

politicii de investiții desfășurate în temeiul 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este consiliată de un 

consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 

din reprezentanți ai statelor membre. 

1. Comisia și Comitetul director sunt 

consiliați de un comitet consultativ. 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1 a. Comitetul consultativ este compus 

din: 

 (a) un reprezentant al fiecărui partener de 

implementare; 

 (b) un reprezentant al fiecărui stat 

membru; 

 (c) un reprezentant al BEI; 

 (d) un reprezentant al Comisiei; 

 (e) un reprezentant pentru fiecare 

componentă de politică, numit de către 

Comitetul Economic și Social European. 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fiecare partener de implementare 

și fiecare stat membru pot nominaliza un 

reprezentant pentru configurația 

relevantă. 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia este reprezentată în 

ambele configurații ale consiliului 

consultativ. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Reuniunea consiliului consultativ al 

reprezentanților partenerilor de 

implementare este prezidată în comun de 

un reprezentant al Comisiei și de 

reprezentantul desemnat de Banca 

Europeană de Investiții. 

Reuniunile comitetului consultativ sunt 

prezidate de un reprezentant al Comisiei. 

Reprezentantul BEI este vicepreședinte. 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un reprezentant al Comisiei este 

președintele reuniunii consiliului 

consultativ al reprezentanților statelor 

membre. 

eliminat 
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Or. en 

 

Amendamentul  78 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comitetul consultativ se reunește în mod 

regulat și de cel puțin două ori pe an, la 

cererea președintelui. Ședințele comune 

ale celor două configurații ale consiliului 

consultativ pot fi, de asemenea, organizate 

la cererea comună a președinților 

acestora. 

Comitetul consultativ se reunește în mod 

regulat și de cel puțin două ori pe an, la 

cererea președintelui. 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Consiliul consultativ are obligația 5. Comitetul consultativ are obligația: 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în configurația formată din 

reprezentanții partenerilor de 

implementare: 

eliminat 

(i) să ofere consiliere cu privire la 

conceperea produselor financiare care 

urmează a fi puse în aplicare în temeiul 
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prezentului regulament; 

(ii) să acorde consiliere Comisiei cu 

privire la disfuncționalitățile pieței, 

precum și la situațiile de investiții și 

condițiile de piață suboptime; 

 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera aa(nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) să ofere consiliere cu privire la 

conceperea produselor financiare care 

urmează să fie implementate în temeiul 

prezentului regulament; 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera ab (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) să acorde consiliere Comisiei și 

Comitetului director cu privire la 

disfuncționalitățile pieței, precum și la 

situațiile de investiții și condițiile de piață 

suboptime; 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) în configurația reprezentanților 

statelor membre: 

eliminat 

(i) să informeze statele membre cu privire 

la punerea în aplicare a Fondului 

InvestEU; 

 

(ii) să facă schimb de opinii cu statele 

membre privind evoluția pieței și să 

partajeze cele mai bune practici. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) să informeze statele membre cu 

privire la punerea în aplicare a Fondului 

InvestEU; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) să facă schimb de opinii cu statele 

membre privind evoluția pieței și să 

partajeze cele mai bune practici. 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 



 

PE628.640v01-00 52/76 PR\1165426RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Metodologia de evaluare a riscurilor 

 1. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

26 pentru a completa prezentul 

regulament prin stabilirea unei 

metodologii de evaluare a riscurilor. 

Această metodologie de evaluare a 

riscurilor include: 

 (a) o clasificare a gradului de risc, pentru 

a asigura un tratament coerent și 

standard al tuturor operațiunilor, 

independent de instituția intermediară; 

 (b) o metodologie de evaluare a valorii 

expuse riscului și a probabilității de 

neplată pe baza unor metode statistice 

clare, inclusiv a criteriilor de mediu, 

sociale și de guvernanță; 

 (c) o metodă de evaluare a expunerii la 

riscul de nerambursare și a pierderii în 

caz de nerambursare, luând în 

considerare valoarea finanțării, riscul 

aferent proiectului, condițiile de 

rambursare, garanțiile și alți indicatori 

relevanți. 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Propunere de regulament 

Articolul 17 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17b 

 Tablou comparativ 

 1. Fiecare partener de implementare 

utilizează un tablou comparativ al 

indicatorilor („tablou comparativ”) 

pentru a evalua calitatea și soliditatea 
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investițiilor potențial sprijinite de garanția 

UE. Tabloul comparativ asigură o 

evaluare independentă, transparentă și 

armonizată a utilizării potențiale și 

efective a garanției UE. 

 2. Fiecare partener de implementare 

completează tabloul comparativ cu privire 

la operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse. În cazul în care operațiunea de 

investiții este propusă de mai mulți 

parteneri de implementare, tabloul 

comparativ se completează în comun de 

către diferiții parteneri de implementare 

implicați. 

 3. Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 (a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse, astfel 

cum rezultă din aplicarea metodologiei de 

evaluare a riscurilor menționată la 

articolul 17a; 

 (b) beneficiilor pentru destinatarii finali; 

 (c) respectării criteriilor de eligibilitate; 

 (d) calității și contribuției operațiunii de 

investiții la ocuparea forței de muncă și 

creșterea economică durabilă; 

 (e) contribuției operațiunii de investiții la 

realizarea obiectivelor programului 

InvestEU; 

 (f) contribuției tehnice și financiare la 

proiect. 

 4. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

26 pentru a completa prezentul 

regulament prin stabilirea, pentru 

partenerii de implementare, a unor norme 

detaliate privind tabloul comparativ. 

 5. Atunci când este necesar, Comisia 

poate oferi asistență partenerilor de 

implementare în ceea ce privește aplicarea 

metodologiei de evaluare a riscurilor și 

completarea tabloului comparativ. 

Comisia se asigură că metodologia de 

punctare este aplicată în mod corect și că 
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tablourile comparative prezentate 

Comitetului pentru investiții sunt de înaltă 

calitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  88 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 

 

3. Comisia confirmă dacă operațiunile de 

finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

 

4. Sub rezerva confirmării de către 

Comisie menționată la alineatul (3), 

echipa proiectului efectuează un control 

de calitate al procesului de diligență 

aferent operațiunilor de finanțare și de 

investiții propuse efectuate de partenerii 

de implementare. Operațiunile de 

finanțare și de investiții vor fi apoi 

înaintate Comitetului pentru investiții 

pentru aprobarea acoperirii prin garanția 

UE. 

 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 
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Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 

(a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;  

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.  

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

 

6. Fiecare expert din echipa de proiect 

declară Comisiei orice conflict de interese 

și comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru a verifica în 

permanență absența oricărui conflict de 

interese. 

 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  89 
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Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se înființează un comitet pentru 

investiții. Acesta 

1. Se înființează un Comitet pentru 

investiții independent. Acesta 

Or. en 

 

Amendamentul  90 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) examinează propunerile de 

operațiuni de finanțare și de investiții 

prezentate de partenerii de implementare 

pentru o acoperire în cadrul garanției UE; 

(a) examinează propunerile de 

operațiuni de finanțare și de investiții care 

au fost prezentate de partenerii de 

implementare pentru o acoperire în cadrul 

garanției UE și care au făcut cu succes 

obiectul unei verificări a conformității cu 

dreptul Uniunii și cu politicile aplicate de 

Comisie; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) verifică conformitatea acestora cu 

prezentul regulament și cu liniile directoare 

privind investițiile relevante, acordând o 

atenție deosebită cerinței privind 

adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 

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

financiar] și cerinței de a atrage investițiile 

private menționate la litera [articolul 209 

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

financiar]; și 

(b) verifică conformitatea acestora cu 

prezentul regulament și cu liniile directoare 

privind investițiile relevante, acordând o 

atenție deosebită cerinței privind 

adiționalitatea prevăzută la articolul 7a din 

prezentul regulament și cerinței de a 

atrage investițiile private menționate la 

litera [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] 

din [Regulamentul financiar]; și 
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Or. en 

 

Amendamentul  92 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comisia poate decide să reînnoiască 

mandatul unui membru obligatoriu al 

Comitetului pentru investiții fără a recurge 

la procedura prevăzută la prezentul alineat. 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comitetul director poate decide să 

reînnoiască mandatul unui membru 

obligatoriu al Comitetului pentru investiții 

fără a recurge la procedura prevăzută la 

prezentul alineat. 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți trebuie să aibă 

experiență în investiții durabile. Comisia 

distribuie membrii Comitetului pentru 

investiții în configurația sau configurațiile 

adecvate. Comitetul pentru investiții alege 

un președinte din rândul membrilor săi 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți trebuie să aibă 

experiență în investiții durabile. Comitetul 

director distribuie membrii Comitetului 

pentru investiții în configurația sau 

configurațiile adecvate. Comitetul pentru 

investiții alege un președinte din rândul 
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permanenți. membrilor săi permanenți. 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă regulamentul de procedură 

și gestionează secretariatul Comitetului 

pentru investiții. 

Comitetul director adoptă regulamentul de 

procedură și gestionează secretariatul 

Comitetului pentru investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

fiecărui membru al Comitetului pentru 

investiții sunt făcute publice și sunt 

actualizate în mod constant. Fiecare 

membru al comitetului pentru investiții 

comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru verificarea 

permanentă a absenței oricărui conflict de 

interese. 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

fiecărui membru al Comitetului pentru 

investiții sunt făcute publice și sunt 

actualizate în mod constant. Fiecare 

membru al Comitetului pentru investiții 

comunică fără întârziere Comisiei și 

Comitetului director toate informațiile 

necesare pentru verificarea permanentă a 

absenței oricărui conflict de interese. 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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Comisia poate înlătura un membru din 

funcțiile sale, dacă acesta nu respectă 

cerințele prevăzute în prezentul alineat sau 

din alte motive bine întemeiate. 

Comitetul director poate înlătura un 

membru din funcțiile sale, dacă acesta nu 

respectă cerințele prevăzute în prezentul 

alineat sau din alte motive bine întemeiate. 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comitetul pentru investiții utilizează la 

evaluarea și verificarea propunerilor un 

tablou comparativ al indicatorilor, 

menționat la articolul 18 alineatul (3). 

Comitetul pentru investiții utilizează la 

evaluarea și verificarea propunerilor un 

tablou comparativ al indicatorilor, 

menționat la articolul 17a. 

Or. en 

 

Amendamentul  98 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Concluziile Comitetului pentru investiții se 

adoptă cu majoritatea simplă a tuturor 

membrilor. În caz de egalitate, președintele 

Comitetului pentru investiții are votul 

decisiv. 

Concluziile Comitetului pentru investiții se 

adoptă cu majoritatea simplă a tuturor 

membrilor, în cazul în care majoritatea 

simplă include cel puțin unul dintre 

experți. În caz de egalitate, președintele 

Comitetului pentru investiții are votul 

decisiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Concluziile Comitetului pentru investiții 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții trebuie să fie accesibile publicului 

și trebuie să includă motivația aprobării. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial. 

Concluziile Comitetului pentru investiții 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții trebuie să fie accesibile publicului 

și trebuie să includă motivația aprobării. 

Deciziile fac referire, de asemenea, la 

evaluarea globală care se bazează pe 

tabloul comparativ al indicatorilor 

menționat la articolul 18. Atunci când 

este cazul, Comitetul pentru investiții 

adaugă la lista cu deciziile prin care se 

aprobă acordarea sprijinului prin 

garanția UE informații privind 

operațiunile, îndeosebi o descriere a 

acestora, identitatea promotorilor sau a 

intermediarilor financiari și obiectivele 

proiectului. Publicarea nu conține 

informații sensibile din punct de vedere 

comercial. În cazul deciziilor sensibile din 

punct de vedere comercial, Comitetul 

pentru investiții face publice deciziile 

respective și informațiile despre promotori 

sau intermediari financiari la data 

încheierii finanțării în cauză sau la orice 

dată anterioară la care informațiile 

încetează să mai fie sensibile din punct de 

vedere comercial. 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții. Publicarea nu 

conține informații sensibile din punct de 

vedere comercial sau date cu caracter 

personal care nu trebuie să fie divulgate în 

conformitate cu normele Uniunii privind 
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Uniunii privind protecția datelor. protecția datelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

De două ori pe an, concluziile Comitetului 

pentru investiții prin care se respinge 

utilizarea garanției UE sunt transmise 

Parlamentului European și Consiliului, 

cu respectarea unor cerințe stricte de 

confidențialitate. 

De două ori pe an, Comitetul pentru 

investiții prezintă Parlamentului 

European și Consiliului o listă cu toate 

concluziile, precum și tablourile 

comparative referitoare la toate aceste 

decizii. Lista este prezentată cu respectarea 

unor cerințe stricte de confidențialitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  102 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Concluziile Comitetului pentru investiții 

prin care se respinge utilizarea garanției 

UE se pun la dispoziția partenerului de 

implementare în timp util. 

Or. en 

 

Amendamentul  103 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care Comitetului pentru 6. În cazul în care Comitetului pentru 
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investiții i se solicită să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții ce reprezintă o 

facilitate, un program sau o structură care 

are subproiecte subiacente, această 

aprobare trebuie să cuprindă subproiectele 

subiacente, cu excepția cazului în care 

Comitetul pentru investiții decide să își 

rezerve dreptul de a le aproba separat. 

investiții i se solicită să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții ce reprezintă o 

facilitate, un program sau o structură care 

are subproiecte subiacente, această 

aprobare trebuie să cuprindă subproiectele 

subiacente, cu excepția cazului în care 

Comitetul pentru investiții decide, în 

cazuri justificate corespunzător, să își 

rezerve dreptul de a le aproba separat. 

Or. en 

 

Amendamentul  104 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere InvestEU este 

gestionată de Comisie, în cooperare cu 

Grupul BEI. 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Platforma de consiliere InvestEU este 

disponibilă ca o sub-componentă din cadrul 

fiecărei componente de politică menționate 

la articolul 7 alineatul (1), care acoperă 

toate sectoarele din componenta de politică 

respectivă. În plus, trebuie să existe servicii 

consultative transsectoriale. 

Platforma de consiliere InvestEU este 

disponibilă ca o sub-componentă din cadrul 

fiecărei componente de politică menționate 

la articolul 7 alineatul (1), care acoperă 

toate sectoarele din componenta de politică 

respectivă. În plus, trebuie să existe servicii 

consultative transsectoriale și privind 

consolidarea capacităților. 

Or. en 
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Amendamentul  106 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera b a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) utilizarea potențialului de a atrage 

și de a finanța proiecte la scară redusă, 

inclusiv prin intermediul platformelor de 

investiții; 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sprijinirea acțiunilor și valorificarea 

cunoștințelor locale pentru a facilita 

utilizarea sprijinului din partea Fondului 

InvestEU în întreaga Uniune și contribuția 

activă, în măsura posibilului, la 

îndeplinirea obiectivului de diversificare 

sectorială și geografică a Fondului 

InvestEU, prin sprijinirea partenerilor de 

implementare în ceea ce privește inițierea 

și dezvoltarea de potențiale operațiuni de 

finanțare și investiții; 

(c) sprijinirea acțiunilor și valorificarea 

cunoștințelor locale pentru a facilita 

utilizarea sprijinului din partea Fondului 

InvestEU în întreaga Uniune și contribuția 

activă la îndeplinirea obiectivului de 

diversificare sectorială și geografică a 

Fondului InvestEU, prin sprijinirea 

partenerilor de implementare în ceea ce 

privește inițierea și dezvoltarea de 

potențiale operațiuni de finanțare și 

investiții; 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) sprijinirea acțiunilor de consolidare 

a capacităților menite să dezvolte 

capacitățile, competențele și procesele 

organizaționale și să accelereze pregătirea 

(f) sprijinirea acțiunilor de consolidare 

a capacităților menite să dezvolte 

capacitățile, competențele și procesele 

organizaționale și să accelereze pregătirea 
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investițională a organizațiilor, pentru ca 

promotorii și autoritățile să creeze rezerve 

de proiecte de investiții și să gestioneze 

proiectele, iar intermediarii financiari să 

implementeze operațiuni de finanțare și 

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. 

investițională a organizațiilor, pentru ca 

promotorii și autoritățile să creeze rezerve 

de proiecte de investiții, să dezvolte 

instrumente financiare și platforme de 

investiții și să gestioneze proiectele, iar 

intermediarii financiari să implementeze 

operațiuni de finanțare și 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. 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera fa  (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) furnizarea de sprijin consultativ 

proactiv pentru întreprinderile nou-

înființate, în special atunci când acestea 

încearcă să își protejeze investițiile în 

cercetare și inovare prin obținerea de 

titluri de proprietate intelectuală, cum ar 

fi brevetele. 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

care să acopere o parte din costurile 

necesare furnizării acestor servicii. 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

care să acopere o parte din costurile 

necesare furnizării acestor servicii. 

Platforma de consiliere InvestEU oferă, 
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în mod gratuit, expertiză pentru 

promotorii de proiecte din sectorul public 

și instituțiile fără scop lucrativ, iar 

onorariile percepute IMM-urilor pentru 

asistența tehnică furnizată sunt plafonate 

la o treime din costul furnizării serviciilor 

respective. 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1), precum și în vederea 

implementării și gestionării de mici 

proiecte. Comisia semnează acorduri 

separate cu instituțiile financiare sau cu 

alți intermediari, cu scopul de a-i 

desemna ca parteneri ai Platformei de 

consiliere și de a le atribui sarcina de 

punere în aplicare pe teren a Platformei 

de consiliere InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Pentru a furniza sprijinul 

consultativ menționat la alineatul (1) și 

pentru a facilita acordarea acestui sprijin 

consultativ la nivel local, Platforma de 

consiliere InvestEU cooperează cu 

băncile sau instituțiile naționale de 

promovare și se bazează pe expertiza 

acestora. Cooperarea dintre, pe de o parte, 

Platforma de consiliere InvestEU și, pe de 

altă parte, o bancă sau o instituție 

națională de promovare poate lua forma 

unui parteneriat contractual. Platforma 

de consiliere InvestEU depune eforturi în 

vederea încheierii a cel puțin unui acord 

de cooperare cu o bancă sau instituție 

națională de promovare pentru fiecare 

stat membru. În statele membre în care 

nu există o bancă sau instituție națională 

de promovare, Platforma de consiliere 

InvestEU oferă, după caz, și la cererea 

statului membru în cauză, sprijin 

consultativ proactiv pentru înființarea 

unei astfel de bănci sau instituții. 

Or. en 

 

Amendamentul  113 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Proiectele care îndeplinesc 

condițiile stabilite la alineatul (3) sunt 

transmise de către Comisie partenerilor de 

implementare relevanți. 

4. Proiectele care îndeplinesc 

condițiile stabilite la alineatul (3) sunt 

transmise de către Comisie partenerilor de 

implementare relevanți și Platformei de 

consiliere InvestEU, după caz. 

Or. en 

 

Amendamentul  114 
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Propunere de regulament 

Capitolul 7 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

monitorizare și raportare, evaluare și 

control 

responsabilitate, monitorizare și raportare, 

evaluare și control 

Or. en 

 

Amendamentul  115 

Propunere de regulament 

Articolul -22 (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -22 

 Responsabilitatea 

 1. La cererea Parlamentului European 

sau a Consiliului, președintele 

Comitetului director raportează cu privire 

la performanța Platformei de consiliere 

InvestEU, inclusiv prin participarea la o 

audiere în fața Parlamentului European. 

 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. 

 3. La cererea Parlamentului European 

sau a Consiliului, Comisia prezintă un 

raport cu privire la punerea în aplicare a 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Parlamentului 

European și Comisiei, o dată la șase luni, 

un raport privind operațiunile de finanțare 

și de investiții care fac obiectul prezentului 

regulament, împărțite, după caz, în 

compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2024, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  118 



 

PR\1165426RO.docx 69/76 PE628.640v01-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de patru ani de la sfârșitul perioadei 

indicate la articolul 1, Comisia efectuează 

o evaluare finală a Programului InvestEU, 

în special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate 

la articolul 1, Comisia efectuează o 

evaluare finală a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta actele 

delegate menționate la articolul 7 

alineatul (6), la articolul 22 alineatul (2) și 

la articolul 23 alineatul (6) este conferită 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani 

începând de la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea 

acestei perioade de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu perioade 

identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se 

opune prelungirii respective cu cel puțin 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

2. Competența de a adopta actele 

delegate menționate la articolul 4 

alineatul (2), la articolul 7 alineatul (6), la 

articolele 17a și 17b, la articolul 22 

alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (6) 

este conferită Comisiei pentru o perioadă 

de cinci ani începând de la [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament]. Comisia 

prezintă un raport privind delegarea de 

competențe cel târziu cu nouă luni înainte 

de încheierea acestei perioade de cinci ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade identice, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European sau 

Consiliul se opune prelungirii respective cu 

cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade. 

Or. en 

 

Amendamentul  120 
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Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 7 alineatul (6), la 

articolul 22 alineatul (2) și la articolul 23 

alineatul (6) poate fi revocată în orice 

moment de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe menționate în 

decizia respectivă. Decizia produce efecte 

din ziua care urmează datei publicării 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau de la o dată ulterioară 

menționată în decizie. Decizia nu aduce 

atingere valabilității niciunuia dintre actele 

delegate care sunt deja în vigoare. 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 4 alineatul (2), la 

articolul 7 alineatul (6), la articolele 17a 

și 17b, la articolul 22 alineatul (2) și la 

articolul 23 alineatul (6) poate fi revocată 

în orice moment de Parlamentul European 

sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe 

menționate în decizia respectivă. Decizia 

produce efecte din ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 

aduce atingere valabilității niciunuia dintre 

actele delegate care sunt deja în vigoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  121 

Propunere de regulament 

Articolul 26 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 7 alineatul (6), al articolului 22 

alineatul (2) sau al articolului 23 

alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul 

în care nici Parlamentul European, nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen 

de două luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului 

respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 4 alineatul (2), al articolului 7 

alineatul (6), al articolelor 17a și 17b, al 

articolului 22 alineatul (2) și al 

articolului 23 alineatul (6) intră în vigoare 

numai în cazul în care nici Parlamentul 

European, nici Consiliul nu au formulat 

obiecții în termen de două luni de la 

notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Respectivul termen se prelungește 

cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 
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Or. en 

 

Amendamentul  122 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Partenerii de implementare 

recunosc originea și asigură vizibilitatea 

finanțării Uniunii (în special în cazul 

promovării acțiunilor și a rezultatelor 

acestora) prin oferirea de informații 

coerente, concrete și eficace, adresate unor 

categorii de public diverse, printre care 

mass-media și publicul larg. 

1. Partenerii de implementare 

recunosc originea și asigură vizibilitatea 

finanțării Uniunii (în special în cazul 

promovării acțiunilor și a rezultatelor 

acestora) prin oferirea de informații 

coerente, concrete și eficace, adresate unor 

categorii de public diverse, printre care 

mass-media și publicul larg, și prin 

acordarea unei atenții deosebite 

impacturilor sociale și asupra mediului. 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii energetice și transformarea 

acestora în infrastructuri inteligente (la 

nivelul transportului și distribuției, precum 

și la cel al tehnologiilor de stocare); 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurilor energetice și 

transformarea acestora în infrastructuri 

inteligente, inclusiv interconectarea 

energetică (la nivelul transportului și 

distribuției, precum și la cel al 

tehnologiilor de stocare); 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera e a (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) întreținerea sau actualizarea 

activelor de infrastructură existente în 

sectoarele transporturilor și energiei, cu 

un accent deosebit pe aspectele de 

siguranță și securitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltare urbană, rurală și costieră 

durabilă; 

(e) dezvoltare și regenerare urbană, 

rurală și costieră durabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera h a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) proiecte de combatere a 

schimbărilor climatice și de promovare a 

patrimoniului cultural durabil, în special 

strategii și instrumente de protejare a 

patrimoniului cultural european material 

și imaterial. 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera f a (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) noi tehnologii, cum ar fi 

tehnologiile de asistență aplicate 

bunurilor și serviciilor culturale și 

creative. 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera f a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) utilizarea tehnologiilor digitale 

pentru conservarea și restaurarea 

patrimoniului cultural european material 

și imaterial; 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera f b (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fb) gestionarea tehnologică a 

drepturilor de proprietate intelectuală. 

Or. en 

 

Amendamentul  130 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – teza introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Furnizarea de sprijin financiar 

pentru entități cu până la 3 000 de angajați, 

7. Furnizarea de sprijin financiar 

pentru entități cu până la 3 000 de angajați, 
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cu un accent deosebit pe IMM-uri și 

întreprinderi mici cu capitalizare medie, în 

special prin: 

cu un accent deosebit pe IMM-uri, 

întreprinderi mici cu capitalizare medie și 

întreprinderi sociale, în special prin: 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) microfinanțare, finanțare pentru 

întreprinderile sociale și economia socială; 

(a) finanțare etică și durabilă, 

microfinanțare, finanțare pentru 

întreprinderile sociale și economia socială; 

Or. en 

 

Amendamentul  132 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) educație, formare și servicii conexe; (c) educație, formare profesională și 

servicii conexe; 

Or. en 

 

Amendamentul  133 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3.3 a Investiții în sprijinul obiectivelor 

sociale 

Or. en 



 

PR\1165426RO.docx 75/76 PE628.640v01-00 

 RO 

 

Amendamentul  134 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 7 – subpunctul 7.1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7.1 Infrastructuri sociale: capacitatea 

infrastructurilor sociale care beneficiază de 

sprijin, defalcate pe sectoare: locuințe, 

educație, sănătate, altele 

7.1 Infrastructuri sociale: capacitatea și 

dimensiunea infrastructurilor sociale care 

beneficiază de sprijin, defalcate pe 

sectoare: locuințe, educație, sănătate, altele 

Or. en 

 

Amendamentul  135 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 7 – subpunctul 7.2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7.2 a Microfinanțare și finanțarea 

întreprinderilor sociale: numărul de 

întreprinderi din economia socială create 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 7 – subpunctul 7.2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7.2 b Microfinanțare și finanțarea 

întreprinderilor sociale: Numărul de 

întreprinderi care beneficiază de sprijin, 

defalcate pe stadiul de dezvoltare (faza 

inițială, faza de creștere/extindere) 

Or. en 
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Amendamentul  137 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 7 – subpunctul 7.5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7.5 Competențe: numărul de persoane 

care dobândesc competențe noi: educație 

formală și calificare în domeniul formării 

7.5 Competențe: numărul de persoane 

care dobândesc competențe noi sau ale 

căror competențe sunt validate: educație 

formală, informală și non-formală și 

calificare în domeniul formării 

Or. en 

 

 

 

 

 


