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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

La 6 iunie 2018, Comisia și-a prezentat propunerea privind programul InvestEU. Pe baza 

instrumentelor financiare existente, în special a FEIS, Comisia propune un fond unic, bazat pe 

o garanție a UE de 38 miliarde EUR, în vederea mobilizării de fonduri publice și private sub 

formă de împrumuturi, garanții, capitaluri proprii sau alte instrumente de piață, pentru investiții 

strategice în sprijinul politicilor interne ale UE. Pentru a facilita accesul la InvestEU, acesta 

este însoțit de Platforma de consiliere InvestEU și de Portalul InvestEU. 

Fondul InvestEU vizează patru domenii de politică („componente de politică”) cu sume 

orientative de investiție (o creștere cu 15 %, pe baza unei decizii a CE): 

1) o infrastructură durabilă (până la 11,5 miliarde EUR);  

2) cercetare, inovare și digitalizare (până la 11,25 miliarde EUR);  

3) întreprinderile mici și mijlocii (până la 11,25 miliarde EUR) și  

4) investiții și competențe sociale (4 miliarde EUR).  

Amendamentele depuse de raportor se referă exclusiv la aspecte care intră direct în domeniul 

de competență al Comisiei ENVI, cum ar fi contribuția la integrarea aspectelor legate de climă 

și îndeplinirea obiectivelor și standardelor Uniunii. Prin urmare, raportorul a preferat să nu 

prezinte amendamente privind gestionarea Garanției InvestEU și gestionarea programului, 

aceste aspecte urmând să fie abordate de către comisiile competente ECON și BUDG.  

Raportorul salută propunerea Comisiei, în special având în vedere accentul mai puternic pus pe 

durabilitate. InvestEU ar trebui să asigure o verificare sistematică a proiectelor din perspectiva 

durabilității. În acest sens, Comisia ar trebui să adopte cerințe minime și detaliate de durabilitate 

pentru toate componentele de politică ale programului, așa cum se întâmplă în prezent în cazul 

sprijinului acordat de BEI în cadrul FEIS. Aceasta ar însemna că toate proiectele care 

beneficiază de un sprijin substanțial din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unei verificări 

a durabilității acestora. 

Pentru a fi în conformitate cu poziția Parlamentului European privind integrarea aspectelor 

legate de climă și pentru a contribui la obiectivul de 30 % pentru cheltuieli legate de climă în 

cadrul întregului buget al UE, ar trebui stabilit un obiectiv de 35 % pentru programul InvestEU 

în general. Ar trebui instituite criterii clare de eligibilitate și o metodă de urmărire fiabilă și 

transparentă, care să se bazeze pe criteriile de eligibilitate utilizate de BEI în acest scop și 

convenite în cadrul instituțiilor financiare internaționale.  

Deși FEIS a mobilizat 335 miliarde EUR în investiții suplimentare în întreaga UE începând din 

2015 și a contribuit, ca atare, la eliminarea lacunelor în materie de investiții, trebuie avut însă 

în vedere un accent mai puternic pe obiectivele de politică ale UE. Ar trebui să poată atrage 

sprijin în cadrul programului InvestEU în special proiectele care au un profil de risc mai ridicat 

decât cel acceptat în mod obișnuit de piață și care pot contribui la realizarea obiectivelor 

cadrului de politică al Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și a obiectivelor pe termen 

lung, astfel cum sunt exprimate în Acordul de la Paris.  

Sunt necesare, mai ales, investiții sporite în proiecte industriale cu emisii reduse de dioxid de 

carbon pentru a accelera decarbonizarea industriei UE. Prin urmare, Comisia Europeană ar 

trebui să definească, în dialog cu sectorul industrial, proiectele industriale de interes comun și 

să faciliteze accesul acestora la sprijin financiar în cadrul diferitelor instrumente ale UE.  

Pentru o bună înțelegere a potențialului programului InvestEU de a contribui la economia cu 

emisii scăzute de carbon, ar trebui să fie puse la dispoziție informații privind evitarea CO2. Ar 
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trebui însă să se adopte o abordare prudentă a pragurilor aferente criteriilor de eligibilitate 

pentru a nu împiedica progresul treptat. Întrucât soluțiile inovatoare nu apar peste noapte, ar 

trebui să se poată sprijini un progres treptat în cadrul programului InvestEU pentru a stimula și 

mai mult inovarea.  

În ceea ce privește guvernanța programului, ar trebui să se mențină implicarea PE, astfel cum 

se prevede în prezent în FEIS. Prin urmare, raportorul propune ca Parlamentul să numească un 

expert independent în consiliul consultativ în configurația sa care cuprinde reprezentanții 

partenerilor de implementare. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia 

în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

față de 2,2 % în 2009, activitățile de 

investiții în infrastructură din Uniune în 

2016 au fost mai mici cu 20 % față de 

ratele de investiții înregistrate înainte de 

criza financiară mondială. Astfel, dacă se 

poate observa o redresare a rapoartelor 

investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne 

sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de 

la o perioadă de redresare puternică și este 

insuficientă pentru a compensa anii cu un 

nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, 

nivelurile și previziunile actuale de 

investiții nu acoperă nevoile de investiții 

structurale ale Uniunii în contextul 

schimbărilor tehnologice și al 

competitivității globale, inclusiv pentru 

inovare, competențe, infrastructură, 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și 

nevoia de a răspunde la provocările-cheie 

de la nivelul societății, cum ar fi 

sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. 

În consecință, este necesar un sprijin 

permanent pentru a remedia 

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

față de 2,2 % în 2009, activitățile de 

investiții în infrastructură din Uniune în 

2016 au fost mai mici cu 20 % față de 

ratele de investiții înregistrate înainte de 

criza financiară mondială. Astfel, dacă se 

poate observa o redresare a rapoartelor 

investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne 

sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de 

la o perioadă de redresare puternică și este 

insuficientă pentru a compensa pentru anii 

cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai 

mult, nivelurile și previziunile actuale de 

investiții nu acoperă nevoile de investiții 

structurale ale Uniunii în contextul 

schimbărilor tehnologice și al 

competitivității globale, inclusiv pentru 

inovare, cercetare, competențe, 

infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii 

(IMM-uri), întreprinderi nou-înființate, și 

nevoia de a răspunde la provocările-cheie 

de la nivelul societății, cum ar fi 

sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. 

În consecință, este necesar un sprijin 
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disfuncționalitățile pieței și situațiile de 

investiții suboptime pentru a reduce 

deficitul în materie de investiții în 

sectoarele vizate astfel încât obiectivele de 

politică ale UE să fie îndeplinite. 

permanent pentru a remedia 

disfuncționalitățile pieței și situațiile de 

investiții suboptime pentru a reduce 

deficitul în materie de investiții în 

sectoarele vizate astfel încât obiectivele de 

politică ale UE să fie îndeplinite. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Europa depinde de resursele 

importate mai mult decât orice altă 

regiune din lume și multe resurse se vor 

epuiza într-un timp relativ scurt. 

Competitivitatea Europei poate crește 

mult prin creșterea valorii adăugate aduse 

de resurse pentru economie și prin 

încurajarea aprovizionării durabile cu 

materii din surse europene. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii ambițioase de finalizare a pieței 

unice și de stimulare a creșterii durabile și 

a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea 

piețelor de capital, Strategia privind piața 

unică digitală, pachetul „Energie curată 

pentru toți europenii”, Planul de acțiune al 

UE pentru o economie circulară, Strategia 

pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, Strategia privind 

apărarea și Strategia spațială pentru 

Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar 

consolida sinergiile dintre acele strategii 

care se consolidează reciproc, sprijinind 

investițiile și accesul la finanțare. 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii 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, Orizont 

2020, 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. 
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Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea competitivității 

Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al 

digitalizării, la durabilitatea creșterii 

economice a Uniunii, la reziliența și 

incluziunea socială și la integrarea piețelor 

de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor 

care remediază fragmentarea lor și care 

diversifică sursele de finanțare pentru 

întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar 

trebui să sprijine proiecte care sunt viabile 

din punct de vedere tehnic și economic, 

furnizând un cadru pentru utilizarea 

datoriei, pentru partajarea riscurilor și 

pentru instrumentele de capital bazate pe o 

garanție din bugetul Uniunii și pe 

contribuțiile partenerilor de implementare. 

Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul 

din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să 

vizeze în același timp contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor de politică ale 

Uniunii. 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea competitivității 

Uniunii, inclusiv în domeniul inovării, al 

trecerii la economia circulară și al 

digitalizării, la excelența științifică, 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 garanție din bugetul 

Uniunii și pe contribuțiile partenerilor de 

implementare. Ar trebui să fie bine 

cunoscut și bazat pe cerere, iar sprijinul 

din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să 

vizeze în același timp contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor de politică ale 

Uniunii. 

 

Amendamentul  5 

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 

(6) Fondul InvestEU ar trebui să 

sprijine investițiile în active corporale și 

necorporale pentru a încuraja eficiența 

utilizării resurselor, creșterea verde și 

durabilă, investițiile și ocuparea forței de 

muncă, precum și durabilitatea, 

contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și 
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ar trebui să completeze sprijinul Uniunii 

furnizat prin granturi. 

la distribuirea mai echitabilă a veniturilor 

în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU 

ar trebui să completeze sprijinul Uniunii 

furnizat prin granturi. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Uniunea a aprobat obiectivele 

prevăzute în Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite și obiectivele sale de 

dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 

2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre în perioada 

2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele 

convenite, inclusiv cele prevăzute în 

politicile de mediu ale Uniunii, măsurile 

care vizează dezvoltarea durabilă trebuie 

accelerate semnificativ. Prin urmare, 

principiile dezvoltării durabile ar trebui să 

aibă un rol primordial în conceperea 
Fondului InvestEU. 

(7) Uniunea a aprobat obiectivele 

prevăzute în Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite și obiectivele sale de 

dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 

2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru 

reducerea riscurilor de dezastre în perioada 

2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele 

convenite, inclusiv cele prevăzute în 

politicile de mediu ale Uniunii, măsurile 

care vizează dezvoltarea durabilă trebuie 

accelerate semnificativ, iar subvențiile 

dăunătoare mediului trebuie eliminate 

treptat. Prin urmare, principiile dezvoltării 

durabile ar trebui să stea la baza 

conceperii Fondului InvestEU. 

 

Amendament de compromis7 

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 

(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. Măsurile din cadrul 

Programului InvestEU ar trebui să 
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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. 

contribuie în proporție de 40 % din 

pachetul financiar global al acestui 

program la atingerea obiectivelor 

politicilor climatice. Măsurile relevante vor 

fi identificate în timpul elaborării și al 

implementării Programului InvestEU și vor 

fi reevaluate în contextul evaluărilor 

corespunzătoare și al procedurilor de 

revizuire. 

 

Amendament de compromis8 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Contribuția Fondului InvestEU la 

îndeplinirea obiectivului climatic va fi 

urmărită printr-un sistem de urmărire a 

politicilor climatice al UE elaborat de 

Comisie în cooperare cu partenerii de 

implementare și folosind corespunzător 

criteriile prevăzute în [Regulamentul 

privind instituirea unui cadru de facilitare a 

investițiilor durabile14] pentru a stabili dacă 

o activitate economică este durabilă din 

punct de vedere al mediului sau nu. 

(10) Contribuția Fondului InvestEU la 

îndeplinirea obiectivului climatic va fi 

urmărită printr-un sistem de urmărire a 

politicilor elaborat de Comisie prin 

intermediul actelor delegate, în cooperare 

cu partenerii de implementare și folosind 

corespunzător criteriile prevăzute în 

[Regulamentul privind instituirea unui 

cadru de facilitare a investițiilor durabile14] 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

prezintă efecte de atenuare speciale sau 

contribuie la realizarea rezilienței la 

schimbările climatice.  

__________________ __________________ 

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

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) În conformitate cu Raportul privind 

riscurile globale din 2018, elaborat de 

Forumul Economic Mondial, jumătate din 

cele zece riscuri majore care amenință 

economia globală sunt legate de mediu. 

Aceste riscuri includ poluarea aerului, a 

(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 
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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. 

solului și a apei, fenomene meteorologice 

extreme, pierderi de biodiversitate și 

eșecurile în ceea e privește atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea. Utilizarea nedurabilă a resurselor 

este cauza principală a numeroase dintre 

aceste riscuri pentru mediu. 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. 

_________________ _________________ 

15 Directiva (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici, de modificare a 

Directivei 2003/35/CE și de abrogare a 

Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 

17.12.2016, p. 1). 

15 Directiva (UE) 2016/2284 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 14 decembrie 2016 privind reducerea 

emisiilor naționale de anumiți poluanți 

atmosferici, de modificare a 

Directivei 2003/35/CE și de abrogare a 

Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 

17.12.2016, p. 1). 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 
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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) Toate proiectele de investiții care 

primesc un sprijin din partea Uniunii ar 

trebui să fie supuse evaluării durabilității în 

conformitate cu orientări corespunzătoare 

amplorii și tipului de investiții, 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. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Manualul privind bunele practici 

de mediu și sociale al BEI, care transpune 

din perspectivă operațională politicile și 

principiile cuprinse în Declarația BEI 

privind principiile și standardele sociale și 

de mediu, ar putea să servească drept 

referință pentru definirea și punerea în 

aplicare a evaluării durabilității ecologice 

și sociale pentru a se asigura că toate 

activitățile de finanțare sunt în 

concordanță cu standardele sociale și de 

mediu. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 



 

AD\1168940RO.docx 11/39 PE627.571v02-00 

 RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 

financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula creșterea durabilă, 

competitivitatea și convergența. Investițiile 

considerabile în infrastructura europeană 

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. 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 

financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula creșterea durabilă, 

competitivitatea și convergența. Investițiile 

considerabile în infrastructura europeană 

sunt fundamentale pentru a îndeplini 

obiectivele de durabilitate ale Uniunii și 

ale statelor membre ale acesteia, inclusiv 

obiectivele climatice și energetice stabilite 

pentru 2030 și cele adoptate în cadrul 

Acordului de la Paris. În consecință, 

sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să 

vizeze investițiile în transporturi curate, 

energie, în special eficiența energetică și 

energia regenerabilă, măsuri de mediu, 

climatice, infrastructura maritimă și 

digitală, acordând o atenție deosebită 

investițiilor sociale și în infrastructură 

care sunt esențiale pentru transformarea 

regiunilor în tranziție. În acest context, ar 

trebui să se urmărească, pe cât posibil, 

realizarea unei sinergii cu obiectivele 

regionale și naționale, precum 

îndepărtarea azbestului din acoperișuri, 

locuințe și pardoseli. 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. 
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Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Chiar dacă nivelul investițiilor 

generale din Uniune crește permanent, 

investițiile în activități cu risc ridicat, cum 

ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă 

necorespunzătoare. Nivelul insuficient al 

investițiilor în cercetare și inovare rezultat 

are un efect negativ asupra competitivității 

industriale și economice a Uniunii și 

asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul 

InvestEU ar trebui să furnizeze produsele 

financiare corespunzătoare pentru a acoperi 

etapele diferite din ciclul de inovare și o 

gamă variată de părți interesate, în special 

pentru a permite extinderea și 

implementarea de soluții la o scară 

comercială în Uniune și pentru ca aceste 

soluții să fie mai competitive pe piețele 

mondiale. 

(14) Chiar dacă nivelul investițiilor 

generale din Uniune crește permanent, 

investițiile în activități cu risc ridicat, cum 

ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă 

necorespunzătoare. Nivelul insuficient al 

investițiilor în cercetare și inovare rezultat 

are un efect negativ asupra competitivității 

industriale și economice a Uniunii, asupra 

calității vieții cetățenilor săi și asupra 

atingerii obiectivelor energetice și 

climatice. Fondul InvestEU ar trebui să 

furnizeze produsele financiare 

corespunzătoare pentru a acoperi etapele 

diferite din ciclul de inovare și o gamă 

variată de părți interesate, în special pentru 

a permite extinderea și implementarea de 

soluții la o scară comercială în Uniune și 

pentru ca aceste soluții să fie mai 

competitive pe piețele mondiale. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Un efort major este imperios 

necesar pentru a investi în transformarea 

digitală și pentru ca de aceasta să 

beneficieze toți cetățenii și toate 

întreprinderile din Uniune. Cadrului 

puternic de politică al Strategiei privind 

piața unică digitală ar trebui să i se adauge 

acum investiții de o ambiție similară, 

inclusiv în inteligența artificială. 

(15) Un efort major este imperios 

necesar pentru a investi în transformarea 

digitală și pentru ca de aceasta să 

beneficieze toți cetățenii și toate 

întreprinderile din zonele urbane și rurale 

ale Uniunii. Cadrului puternic de politică 

al Strategiei privind piața unică digitală ar 

trebui să i se adauge acum investiții de o 

ambiție similară, inclusiv în inteligența 

artificială. 
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Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
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) 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, prin 

simplificarea accesului lor la finanțare și 

oferirea unor surse de finanțare mai 

diversificate sunt necesare pentru a crește 

capacitatea IMM-urilor de a-și finanța 

înființarea, creșterea 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. 

Programe precum COSME și Orizont 

2020 sunt importante pentru IMM-uri 

pentru că facilitează accesul la finanțare 
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în toate etapele ciclului lor de viață, la 

aceasta contribuind și FEIS, care a 

asigurat o absorbție rapidă din partea 

IMM-urilor. Fondul InvestEU ar trebui să 

ofere posibilitatea de a viza produse 

financiare specifice, mai direcționate. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Fondul InvestEU ar trebui să fie 

deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe 

care sunt membre ale Asociației Europene 

a Liberului Schimb, din partea țărilor în 

curs de aderare, din partea țărilor candidate 

și al candidaților potențiali, din partea 

țărilor incluse în politica de vecinătate și 

din partea altor țări, în conformitate cu 

condițiile stabilite între Uniune și acele 

țări. Acest lucru ar trebui să permită 

continuarea cooperării cu țările relevante, 

dacă este cazul, în special în domeniile 

cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor. 

(21) Sub rezerva respectării acelorași 

norme și reglementări, Fondul InvestEU 

ar trebui să fie deschis contribuțiilor din 

partea țărilor terțe care sunt membre ale 

Asociației Europene a Liberului Schimb, 

din partea țărilor în curs de aderare, din 

partea țărilor candidate și al candidaților 

potențiali, din partea țărilor incluse în 

politica de vecinătate și din partea altor 

țări, în conformitate cu condițiile stabilite 

între Uniune și acele țări. Acest lucru ar 

trebui să permită continuarea cooperării cu 

țările relevante, dacă este cazul, în special 

în domeniile cercetării și inovării, dar și al 

IMM-urilor. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 28 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Un Comitet de investiții format din 

experți independenți ar trebui să 

concluzioneze cu privire la acordarea 

sprijinului din garanția UE operațiunilor de 

finanțare și în materie de investiții care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate, 

furnizând astfel expertiză externă în 

materie de evaluare a investițiilor cu 

privire la proiecte. Comitetul de investiții 

ar trebui să aibă configurații diferite pentru 

(28) Un Comitet de investiții format din 

experți independenți ar trebui să 

concluzioneze cu privire la acordarea 

sprijinului din garanția UE operațiunilor de 

finanțare și în materie de investiții care 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate, 

furnizând astfel expertiză externă în 

materie de evaluare a investițiilor cu 

privire la proiecte. Comitetul de investiții 

ar trebui să aibă configurații diferite pentru 
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a acoperi cel mai bine domeniile și 

sectoarele de politică diferite. 

a acoperi cel mai bine domeniile și 

sectoarele de politică diferite, incluzând 

întotdeauna experți în trecerea la o 

economie cu zero emisii de dioxid de 

carbon. Comitetul de investiții ar trebui să 

includă și reprezentanți ai societății civile. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) La selectarea partenerilor de 

implementare pentru mobilizarea Fondului 

InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama 

de capacitatea contrapărții de a îndeplini 

obiectivele Fondului InvestEU și de a 

contribui cu resursele proprii pentru a 

garanta acoperirea și diversificarea 

geografică adecvată, pentru a atrage 

investitori privați și pentru a furniza o 

diversificare suficientă a riscurilor, precum 

și soluții noi pentru remedierea 

disfuncționalităților pieței și a situațiilor de 

investiții suboptime. Având în vedere rolul 

său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a 

acționa în toate statele membre și 

experiența existentă în cadrul 

instrumentelor financiare actuale și al 

FEIS, Grupul Băncii Europene pentru 

Investiții (BEI) ar trebui să rămână un 

partener de implementare privilegiat în 

cadrul compartimentului pentru UE al 

Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, 

băncile sau instituțiile naționale 

promoționale ar trebui să poată să ofere o 

gamă complementară de produse financiare 

având în vedere experiența și capacitățile 

acestora la nivel regional care ar putea fi 

benefică pentru optimizarea impactului 

fondurilor publice asupra teritoriului 

Uniunii. De asemenea, ar trebui să fie 

posibil ca și alte instituții financiare 

internaționale să fie parteneri de 

implementare, mai ales acelea care prezintă 

un avantaj comparativ în ceea ce privește 

(29) La selectarea partenerilor de 

implementare pentru mobilizarea Fondului 

InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama 

de capacitatea contrapărții de a îndeplini 

obiectivele Fondului InvestEU și de a 

contribui cu resursele proprii pentru a 

garanta acoperirea și diversificarea 

geografică adecvată, pentru a atrage 

investitori privați și pentru a furniza o 

diversificare suficientă a riscurilor, precum 

și soluții noi pentru remedierea 

disfuncționalităților pieței și a situațiilor de 

investiții suboptime. Având în vedere rolul 

său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a 

acționa în toate statele membre și 

experiența existentă în cadrul 

instrumentelor financiare actuale și al 

FEIS, Grupul Băncii Europene pentru 

Investiții (BEI) ar trebui să rămână un 

partener de implementare privilegiat în 

cadrul compartimentului pentru UE al 

Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, 

băncile sau instituțiile naționale sau 

regionale 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 
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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. 

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. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) Țările terțe care sunt membre ale 

Spațiului Economic European (SEE) pot 

participa la programele Uniunii în cadrul 

cooperării stabilite în temeiul Acordului 

privind SEE, care prevede implementarea 

programelor printr-o decizie adoptată în 

temeiul acordului menționat anterior. 

Țările terțe pot participa și în baza altor 

instrumente legale. În prezentul regulament 

ar trebui introdusă o dispoziție specifică 

prin care să se acorde drepturile și accesul 

necesare ordonatorului de credite 

responsabil, Oficiului European de Luptă 

Antifraudă (OLAF) și Curții Europene de 

Conturi pentru a-și exercita în mod 

exhaustiv competențele care le revin. 

(44) Sub rezerva respectării tuturor 

normelor și reglementărilor programelor 

individuale, țările terțe care sunt membre 

ale Spațiului Economic European (SEE) 

pot participa la programele Uniunii în 

cadrul cooperării stabilite în temeiul 

Acordului privind SEE, care prevede 

implementarea programelor printr-o 

decizie adoptată în temeiul acordului 

menționat anterior. Țările terțe pot 

participa și în baza altor instrumente legale. 

În prezentul regulament ar trebui introdusă 

o dispoziție specifică prin care să se acorde 

drepturile și accesul necesare ordonatorului 

de credite responsabil, Oficiului European 

de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curții 

Europene de Conturi pentru a-și exercita în 

mod exhaustiv competențele care le revin. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 46 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(46) Pentru a suplimenta elementele 

neesențiale ale prezentului regulament cu 

orientări privind investițiile cu care ar 

trebui să fie conforme operațiunile de 

finanțare și în materie de investiții, pentru a 

facilita o adaptare promptă și flexibilă a 

indicatorilor de performanță și pentru a 

(46) Pentru a suplimenta elementele 

neesențiale ale prezentului regulament cu 

orientări cu privire la modul în care 

promotorii care solicită finanțare ar 

trebui să furnizeze informații adecvate 

privind verificarea durabilității climatice, 

de mediu și sociale a operațiunilor de 
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ajusta rata de provizionare, puterea de a 

adopta acte legislative în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui delegată 

Comisiei în ceea ce privește elaborarea 

orientărilor privind investițiile pentru 

operațiunile de finanțare și în materie de 

investiții din cadrul diferitelor 

componentelor de politică, modificarea 

anexei III la prezentul regulament pentru a 

revizui sau a completa indicatorii și pentru 

a ajusta rata de provizionare. Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 

13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestora au acces în mod 

sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

finanțare și de investiții, precum și cu linii 

directoare privind investițiile cu care ar 

trebui să fie conforme operațiunile de 

finanțare și în materie de investiții, pentru a 

facilita o adaptare promptă și flexibilă a 

indicatorilor de performanță și pentru a 

ajusta rata de provizionare, puterea de a 

adopta acte legislative în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui delegată 

Comisiei în ceea ce privește elaborarea 

orientărilor privind investițiile pentru 

operațiunile de finanțare și în materie de 

investiții din cadrul diferitelor 

componentelor de politică, modificarea 

anexei III la prezentul regulament pentru a 

revizui sau a completa indicatorii și pentru 

a ajusta rata de provizionare. Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 

13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestora au acces în mod 

sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (47a) Ar trebui subliniată necesitatea 

unei coordonări riguroase între diferitele 

tipuri de instrumente financiare pentru a 

evita suprapunerile și a asigura un 

echilibru regional. 
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Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) „start-up” înseamnă o 

întreprindere care este adesea fondată pe 

tehnologie și, în general, combină 

creșterea rapidă, dependența ridicată față 

de inovarea în ceea ce privește produsele, 

procesele și finanțarea, acordând cea mai 

mare atenție noilor evoluții tehnologice și 

utilizând intens modelele inovatoare de 

afaceri și, adesea, platformele de 

colaborare; 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) durabilitatea și creșterea economiei 

Uniunii; 

(b) durabilitatea și creșterea economiei 

Uniunii, inclusiv atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea și 

tranziția către o economie circulară; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) sprijinirea finanțării și a 

operațiunilor de investiții în domeniile 

cercetării, inovării și digitalizării; 

(b) sprijinirea finanțării și a 

operațiunilor de investiții în domeniile 

cercetării, inovării și digitalizării, în 

special pentru a permite o trecere promptă 

la o economie circulară, cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon;  
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Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sporirea accesului la finanțare și a 

disponibilității fondurilor pentru IMM-uri 

și, în cazuri justificate în mod 

corespunzător, pentru întreprinderile mici 

cu capitalizare medie; 

(c) sporirea și facilitarea accesului la 

finanțare și a disponibilității fondurilor 

pentru IMM-uri și, în cazuri justificate în 

mod corespunzător, pentru întreprinderile 

mici cu capitalizare medie; 

 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Compartimentul pentru UE al Fondului 

InvestEU menționat la articolul 8 

alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre 

componentele de politică menționate la 

articolul 7 alineatul (1) pot primi 

contribuții din partea următoarelor țări terțe 

pentru a participa la anumite produse 

financiare în conformitate cu [articolul 218 

alineatul (2)] din [Regulamentul financiar]: 

Sub rezerva respectării tuturor normelor 

și reglementărilor programelor 

individuale, compartimentul pentru UE al 

Fondului InvestEU menționat la articolul 8 

alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre 

componentele de politică menționate la 

articolul 7 alineatul (1) pot primi 

contribuții din partea următoarelor țări terțe 

pentru a participa la anumite produse 

financiare în conformitate cu [articolul 218 

alineatul (2)] din [Regulamentul financiar]: 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fondul InvestEU funcționează prin 

intermediul următoarelor patru componente 

de politică, ce vor aborda disfuncționalități 

ale pieței sau situații de investiții 

suboptime în domeniul lor specific de 

aplicare: 

1. Fondul InvestEU funcționează prin 

intermediul următoarelor patru componente 

de politică, ce vor aborda disfuncționalități 

ale pieței sau situații de investiții 

suboptime în domeniul lor specific de 

aplicare: 
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(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 din punct de vedere social, 

economic și al mediului în domeniile 

transportului, energiei, în special o mai 

mare răspândire a energiei regenerabile, 

investiții în eficiența energetică și 

îmbunătățirea nivelurilor interconectării, 

a conectivității digitale și accesului la 

rețea, în special în zonele rurale, 

aprovizionării și prelucrării materiilor 

prime, spațiului, oceanelor și apei, 

deșeurilor și economiei circulare, naturii și 

al altor infrastructuri de mediu, 

echipamentelor, decarbonizării 

industriale, regenerării zonelor 

postindustriale, bunurilor mobile și 

implementării tehnologiilor inovatoare; 

aceste investiții respectă cel puțin 

standardele de mediu sau de sustenabilitate 

socială ale Uniunii și, atunci când este 

cazul, contribuie la obiectivele de mediu 

sau de sustenabilitate socială ale Uniunii, 

cum ar fi eficiența resurselor, sau la 

ambele; 

(b) componenta de politică pentru 

cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 

activitățile de cercetare și inovare, 

transferul rezultatelor cercetării către piață, 

demonstrarea și implementarea unor soluții 

inovatoare, precum și sprijinul pentru 

extinderea întreprinderilor inovatoare, 

altele decât IMM-urile, precum și pentru 

digitalizarea industriei din Uniune; 

(b) componenta de politică pentru 

cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 

activitățile de cercetare și inovare, 

transferul rezultatelor cercetării către piață, 

demonstrarea și implementarea unor soluții 

inovatoare, precum și sprijinul pentru 

extinderea întreprinderilor inovatoare, 

inclusiv IMM-urile, și a oportunităților de 

afaceri sustenabile, precum și pentru 

digitalizarea industriei din Uniune; 

(c) componenta de politică pentru 

IMM-uri: accesul la finanțare și 

disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri 

și, în cazuri justificate în mod 

corespunzător, pentru întreprinderile mici 

cu capitalizare medie; 

(c) componenta de politică pentru 

IMM-uri: accesul simplificat la finanțare și 

disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri 

și, în cazuri justificate în mod 

corespunzător, pentru întreprinderile mici 

cu capitalizare medie; 

(d) componenta de politică pentru 

investiții și competențe sociale: cuprinde 

microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 

sociale și economia socială; competențe, 

educație, formare și servicii conexe; 

infrastructura socială (inclusiv locuințele 

sociale și studențești); inovare socială; 

(d) componenta de politică pentru 

investiții și competențe sociale: cuprinde 

microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 

sociale, antreprenoriatul în rândul 

femeilor și economia socială; competențe, 

educație, formare și servicii conexe, 

inclusiv recalificarea, perfecționarea și 
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asistența medicală și îngrijirea pe termen 

lung; incluziune și accesibilitate; activități 

culturale cu un obiectiv social; integrarea 

persoanelor vulnerabile, inclusiv a 

resortisanților țărilor terțe. 

redistribuirea lucrătorilor din regiunile 

afectate de restructurarea industrială 

legată de tranziția către o economie cu 

emisii scăzute de carbon; 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. 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. 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. 

3. Atunci când au un impact asupra 

mediului și a climei, operațiunile de 

finanțare și de investiții din cadrul 

componentelor de politică menționate la 

alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d) fac 

obiectul unei verificări a durabilității 

climatice, a mediului și a durabilității 

sociale în raport cu niște praguri minime 

de sustenabilitate în vederea maximizării 

eficienței de utilizare a resurselor, a 

alinierii la principiile economiei circulare 

și a 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 în 

conformitate cu alineatul (6). 

Orientările Comisiei permit: Orientările Comisiei permit: 

 - a) să se asigure respectarea 

politicilor și standardelor de mediu ale 

Uniunii; 

a) în ceea ce privește adaptarea, să se 

asigure rezistența la potențialele efecte 

negative ale schimbărilor climatice printr-o 

evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 

climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare 

a) în ceea ce privește adaptarea, să se 

asigure rezistența la potențialele efecte 

negative ale schimbărilor climatice printr-o 

evaluare a vulnerabilității și a riscurilor 

climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare 
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relevante și, în ceea ce privește atenuarea, 

să se integreze costurile emisiilor de gaze 

cu efect de seră și efectele pozitive ale 

măsurilor de atenuare a schimbărilor 

climatice în analiza cost-beneficiu; 

relevante și, în ceea ce privește atenuarea, 

să se integreze costurile emisiilor de gaze 

cu efect de seră și efectele pozitive ale 

măsurilor de atenuare a schimbărilor 

climatice în analiza cost-beneficiu; 

b) să se țină cont de impactul 

consolidat al proiectului în ceea ce privește 

componentele principale ale capitalului 

natural referitoare la aer, apă, pământ și 

biodiversitate; 

b) să se țină cont de impactul 

consolidat al proiectului în ceea ce privește 

componentele principale ale capitalului 

natural referitoare la aer, apă, pământ și 

biodiversitate; 

c) să se estimeze impactul asupra 

incluziunii sociale a anumitor zone sau 

populații. 

c) să se estimeze impactul asupra 

incluziunii sociale a anumitor zone sau 

populații. 

 ca) să se excludă sprijinul acordat 

proiectelor care contravin obiectivelor UE 

pe termen mediu și lung privind clima și 

energia și obiectivelor din cadrul 

Acordului de la Paris, precum și celor 

care conduc la emisii importante de gaze 

cu efect de seră; 

 cb) să se excludă sprijinul pentru orice 

infrastructură de combustibili fosili legată 

de producția, prelucrarea, transmiterea, 

distribuția, stocarea sau arderea 

combustibililor fosili; 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Partenerii de implementare au 

obiectivul ca cel puțin 50 % din investițiile 

efectuate în cadrul componentei de 

politică pentru investiții durabile să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

Uniunii în materie de climă și mediu. 

5. Cel puțin 40 % din investițiile 

finanțate de InvestEU contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor Uniunii în 

materie de climă.  

 Partenerii de implementare au obiectivul 

ca cel puțin 55% și, respectiv, 10 % din 

investițiile efectuate în cadrul 

componentei de politică pentru investiții 

durabile să contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor Uniunii în materie de climă 

și, respectiv, de mediu. 
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 În liniile directoare privind investițiile, 

adoptate în conformitate cu alineatul (6), 

sunt detaliate criterii clare de eligibilitate, 

precum și o metodă fiabilă și transparentă 

de urmărire. Aceste linii directoare 

stabilesc, de asemenea, o metodologie 

pentru evaluarea măsurii în care 

investițiile sociale care vizează sprijinirea 

regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de 

carbon aflate în tranziție contribuie la 

pragurile menționate la primele două 

paragrafe. 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 26 pentru a defini liniile 

directoare privind investițiile pentru fiecare 

componentă de politică. 

6. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 26 pentru a completa prezentul 

regulament prin definirea liniilor 
directoare privind investițiile pentru fiecare 

componentă de politică menționată la 

alineatul (1). La definirea acestor linii 

directoare, Comisia cooperează cu 

partenerii de implementare din cadrul 

Programului InvestEU.  

 Comisia este, de asemenea, împuternicită 

să adopte, în conformitate cu articolul 26, 

acte delegate pentru a completa prezentul 

regulament prin stabilirea orientărilor 

menționate la alineatul (3). 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 26 pentru a defini 

disfuncționalitățile pieței și situațiile de 

investiții suboptime menționate la 
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alineatul (1) după primirea avizului din 

partea consiliului consultativ. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 aa) disfuncționalitățile pieței și 

situațiile de investiții suboptime 

identificate care ar trebui abordate prin 

operațiunile finanțate; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia este reprezentată în ambele 

configurații ale consiliului consultativ. 

3. Comisia este reprezentată în ambele 

configurații ale consiliului consultativ. 

Parlamentul European numește un expert 

independent, care este membru al 

consiliului consultativ al reprezentanților 

partenerilor de implementare. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – subpunctul iia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iia) să ofere consiliere privind 

eligibilitatea investițiilor și a proiectelor. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Procesele-verbale ale reuniunilor 

consiliului consultativ sunt puse la 

dispoziția publicului pe o pagină web 

specială. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia confirmă dacă operațiunile 

de finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

3. Comisia confirmă dacă operațiunile 

de finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii și dacă 

acestea sunt luate în considerare pentru 

îndeplinirea obiectivelor menționate la 

articolul 7 alineatul (5). 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) respectării standardelor de mediu 

ale Uniunii; 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) respectării principiului „eficiența 

energetică înainte de toate” al uniunii 

energetice; 

 

Amendamentul  39 



 

PE627.571v02-00 26/39 AD\1168940RO.docx 

RO 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cc (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cc) abordării de către operațiunea 

propusă a disfuncționalităților pieței sau a 

situațiilor de investiții suboptime 

identificate. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public înainte de aprobarea 

operațiunii 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 

protecția datelor. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia instituie Portalul 

InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de 

date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care 

să furnizeze informații relevante pentru 

fiecare proiect. 

1. Comisia instituie Portalul 

InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de 

date bine cunoscută, ușor accesibilă și ușor 

de utilizat, care să furnizeze informații 

relevante pentru fiecare proiect. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia raportează cu privire la 

punerea în aplicare a Programului 

InvestEU în conformitate cu [articolele 241 

și 250] din [Regulamentul financiar]. În 

acest scop, partenerii de implementare 

furnizează anual informațiile necesare 

pentru a permite Comisiei să își respecte 

obligațiile de raportare. 

4. Comisia raportează cu privire la 

punerea în aplicare a Programului 

InvestEU în conformitate cu [articolele 241 

și 250] din [Regulamentul financiar]. În 

acest scop, partenerii de implementare 

furnizează anual informațiile necesare 

pentru a permite Comisiei să își respecte 

obligațiile de raportare. În cadrul 

raportării sale anuale, Comisia 

desfășoară, în fiecare an, o analiză a 

consolidării multianuale, pentru a 

determina dacă cheltuielile în favoarea 

acțiunilor în domeniul climei progresează 

în direcția corectă în ceea ce privește 

obiectivele de integrare a aspectelor legate 

de climă și mediu menționate la articolul 

7 alineatul (5). Comisia furnizează 

informații privind sprijinul acordat 

obiectivelor legate de schimbările 

climatice, făcând diferența între atenuare 

și adaptare, precum și informații privind 

contribuția instrumentelor financiare 

relevante la schimbările climatice, și le 

pune la dispoziția publicului. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Garanția UE, plățile și recuperările în 

temeiul acesteia și operațiunile din cadrul 

Programului InvestEU sunt auditate de 

Curtea de Conturi. Un raport special al 

Curții de Conturi este emis la [18 luni de 

la intrarea în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dezvoltarea sectorului energetic în 

conformitate cu prioritățile uniunii 

energetice, inclusiv privind securitatea 

aprovizionării cu energie, și cu 

angajamentele asumate în cadrul Agendei 

2030 și al Acordului de la Paris, în special 

prin: 

1. Dezvoltarea sectorului energetic în 

conformitate cu prioritățile uniunii 

energetice, cu excepția activităților legate 

de producția, prelucrarea, transmiterea, 

distribuția, stocarea sau arderea 

combustibililor fosili, inclusiv privind 

securitatea aprovizionării cu energie, și cu 

angajamentele asumate în cadrul Agendei 

2030 și al Acordului de la Paris, în special 

prin: 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) extinderea producerii, a furnizării 

sau a utilizării de energie din surse 

regenerabile curată și sustenabilă; 

(a) extinderea producerii, a furnizării, a 

stocării sau a utilizării de energie din surse 

regenerabile curată și sustenabilă; 

 

Amendamentul  46 

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 durabile și 

transformarea acestora în infrastructuri 

inteligente (la nivelul transportului și 

distribuției, precum și la cel al 

tehnologiilor de stocare), precum și 

dezvoltarea de sisteme de încălzire 

inovatoare și a cogenerării de energie 

termică și electrică; 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera d 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) producerea și furnizarea de 

combustibili sintetici provenind din surse 

regenerabile/neutre din punctul de vedere 

al emisiilor de dioxid de carbon; 

combustibili alternativi; 

(d) producerea și furnizarea de 

combustibili sintetici provenind din surse 

non-fosile regenerabile/neutre din punctul 

de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; 

combustibili alternativi; 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) sprijin pentru regiunile supuse 

transformărilor în vederea îndeplinirii 

obiectivelor politicii climatice a Uniunii, 

îndeosebi regiunile miniere. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera eb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) producția locală și regională de 

energie din surse regenerabile, în special 

prin intermediul comunităților energetice. 

Justificare 

Producția locală de energie din surse regenerabile prin intermediul comunităților energetice 

a reprezentat o completare importantă din partea Parlamentului European la Regulamentul 

REDII. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) infrastructura feroviară, alte 

proiecte feroviare, precum și porturile 

(d) infrastructura feroviară, alte 

proiecte feroviare, infrastructura căilor 



 

PE627.571v02-00 30/39 AD\1168940RO.docx 

RO 

maritime; navigabile interioare, precum și porturile 

maritime; 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) infrastructura pentru combustibili 

alternativi, inclusiv infrastructura pentru 

încărcare cu energie electrică. 

(e) infrastructura pentru propulsia 

alternativă, inclusiv infrastructura pentru 

încărcare cu energie electrică. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) dezvoltarea unor baterii de nouă 

generație pentru mobilitatea industrială și 

electrică, inclusiv în domeniul 

transportului maritim și aerian; 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera eb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (eb) infrastructura pentru producerea 

și utilizarea biocombustibililor avansați; 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ec (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ec) infrastructura de alimentare 

pentru mobilitatea pe bază de hidrogen. 
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Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) infrastructura din domeniul apei, 

inclusiv infrastructura de furnizare a apei și 

de salubritate, precum și infrastructura din 

zonele de coastă și alte infrastructuri 

ecologice având legătură cu apa; 

(a) infrastructura din domeniul apei, 

inclusiv infrastructura de furnizare a apei și 

de salubritate, precum și infrastructura din 

zonele de coastă și insulare și alte 

infrastructuri ecologice având legătură cu 

apa; 

 

Amendamentul  56 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) programe, proiecte și inițiative 

legate de îndepărtarea azbestului din 

acoperișuri, locuințe, clădiri și pardoseli, 

în special în combinație cu obiectivele 

statelor membre și ale regiunilor privind 

energia regenerabilă și reducerea 

emisiilor de CO2; 

Justificare 

A se vedea cerințele Parlamentului din raportul Parlamentului European din 30 ianuarie 

2013 referitor la amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest și 

perspectivele de eliminare completă a azbestului existent. A se vedea cu titlu de comparație 

răspunsurile scrise din partea doamnei Thyssen în numele Comisiei din 10 aprilie 2018, E-

000862/2018. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) dezvoltare urbană, rurală și costieră (e) dezvoltare urbană, rurală, costieră 
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durabilă; și insulară durabilă; 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) proiecte și întreprinderi care pun în 

aplicare economia circulară prin integrarea 

aspectelor care țin de eficiența utilizării 

resurselor în producție și în ciclul de viață 

al produselor, inclusiv prin furnizarea 

durabilă de materii prime principale și 

secundare; 

(g) proiecte și întreprinderi care pun în 

aplicare economia circulară prin integrarea 

aspectelor care țin de eficiența utilizării 

resurselor în producție și în ciclul de viață 

al produselor, inclusiv prin furnizarea 

durabilă de materii prime principale și 

secundare, precum și eventuala reutilizare 

și reciclare; 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) proiecte care implementează 

tehnologiile inovatoare de captare și de 

utilizare a dioxidului de carbon; 

 

Amendamentul  60 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera hb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (hb) rezistența antimicrobiană și, în 

special, reducerea utilizării antibioticelor 

la oameni și la animale prin abordarea de 

tip „O singură sănătate”, prin intermediul 

unor măsuri preventive; 

 

Amendamentul  61 

Propunere de regulament 
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Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera hc (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (hc) decarbonizarea producției de 

energie și a lanțului de distribuție. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. promovarea înlocuirii produselor 

periculoase din punct de vedere chimic cu 

alternative mai durabile. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 

pentru conectivitatea digitală, în special 

prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor 

rețele digitale cu capacitate foarte mare. 

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 

pentru conectivitatea digitală, în special 

prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor 

rețele digitale cu capacitate foarte mare în 

zonele urbane și rurale. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proiectele corporative; (b) procese de cercetare și inovare, 

transferul de tehnologie și cooperarea 

între întreprinderi cu accent pe noua 

economie cu emisii scăzute de carbon, 

reziliență și adaptarea la schimbările 

climatice și economia circulară; 
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Amendamentul  65 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) noi produse medicale eficace, 

inclusiv produse farmaceutice, dispozitive 

medicale și produse medicinale terapeutice 

avansate. 

(f) noi produse medicale eficace, 

inclusiv produse farmaceutice, dispozitive 

medicale, e-sănătate și produse medicinale 

terapeutice avansate. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) microfinanțare, finanțare pentru 

întreprinderile sociale și economia socială; 

(a) microfinanțare, finanțare pentru 

întreprinderile sociale, antreprenoriatul în 

rândul femeilor și economia socială; 

 

Amendamentul  67 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera ia (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) redistribuirea, recalificarea și 

perfecționarea lucrătorilor, educația și 

inițiativele de căutare a locurilor de 

muncă în regiunile care depind de o 

economie bazată pe emisii de dioxid de 

carbon și afectate de tranziția structurală 

către o economie cu emisii reduse de 

carbon. 

 

Amendamentul  68 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 13a. Mările și oceanele, prin dezvoltarea 

unei economii albastre sustenabile, în 

conformitate cu obiectivele politicii 

maritime integrate, în special prin:  

 (a) antreprenoriatul maritim; 

 (b) o industrie maritimă inovatoare și 

competitivă; 

 (c) educația în domeniul marin și 

dispozitivul „cariere albastre”; 

 (d) agenda guvernanței internaționale a 

oceanelor; 

 (e) supravegherea și securitatea maritimă; 

 (f) cooperarea transfrontalieră; 

 (g) punerea în aplicare a obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, în special a ODD 14 

(Viața sub apă); 

 

Amendamentul  69 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de climă 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de climă și al reducerii estimate a 

CO2 

 

Amendamentul  70 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3.2a Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de mediu 

 

Amendamentul  71 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3.3a Emisii de gaze cu efect de seră 

absolute și relative 

 

Amendamentul  72 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.2a Energie: impactul producției de 

energie din Uniune asupra emisiilor de 

gaze cu efect de seră 

 

Amendamentul  73 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.2b Energie: eficiența energetică 

 

Amendamentul  74 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.2c Energie: emisii absolute și relative 

de gaze cu efect de seră 

 

Amendamentul  75 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.2d Eficiența energetică 
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Amendamentul  76 

Propunere de regulament 

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

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.5a Producția industrială cu emisii 

reduse de dioxid de carbon: valoarea 

verificată a emisiilor de gaze cu efect de 

seră evitate 

 

Amendamentul  77 

Propunere de regulament 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.5b Transporturi: emisii absolute și 

relative de gaze cu efect de seră 
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