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AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen prezintă Comisiei pentru bugete și 
Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și 
nevoia de a răspunde la provocările-cheie 
de la nivelul societății, cum ar fi 
sustenabilitatea sau îmbătrânirea populației 
fără a compromite obiectivele în materie 
de egalitate. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii și pentru 
a susține o redresare economică rapidă, 
incluzivă și sănătoasă, este necesar să se 
acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu dispozițiile 
articolului 8 din TFUE, care se angajează 
să elimine inegalitățile și să promoveze 
principiul egalității între femei și bărbați 
în toate acțiunile, InvestEU ar trebui să 
contribuie la realizarea politicilor Uniunii 
privind egalitatea între femei și bărbați, 
promovarea și capacitarea femeilor. 
Având în vedere, în special, intensitatea 
șocului economic din perioada ce va urma 
pandemiei de COVID-19, care se 
preconizează că va avea un impact 
disproporționat asupra femeilor, inclusiv 
prin pierderi de locuri de muncă și prin 
sarcini de îngrijire neplătite, programul 
InvestEU ar trebui să aplice principiile de 
integrare a dimensiunii de gen și de 
integrare a dimensiunii de gen în procesul 
bugetar, ca urmare a „Strategiei privind 
egalitatea de gen 2020-2025” din 5 martie 
2020. Aceste cheltuieli ar trebui 
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monitorizate în mod corespunzător, în 
conformitate cu principiile integrării 
dimensiunii de gen, prin intermediul unor 
indicatori și prin colectarea de date 
defalcate pe sexe pentru a evalua cu 
precizie impactul programului în funcție 
de sex în cadrul monitorizării, informării 
și evaluării.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) În vederea promovării unei creșteri 
sustenabile și favorabile incluziunii, a 
investițiilor și a ocupării forței de muncă, 
contribuind astfel la ameliorarea bunăstării, 
la o distribuție mai echitabilă a veniturilor 
și la o mai mare coeziune economică, 
socială și teritorială în Uniune, Fondul 
InvestEU trebuie să sprijine investițiile în 
active corporale și necorporale, inclusiv în 
patrimoniul cultural, precum și în 
egalitatea între femei și bărbați. Potrivit 
studiului realizat de Institutul European 
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați, îmbunătățirile aduse egalității 
între femei și bărbați ar genera până la 
10,5 milioane de locuri de muncă 
suplimentare până în 2050, iar rata de 
ocupare a forței de muncă în UE ar 
atinge aproape 80 %. Prin urmare, 
proiectele finanțate din Fondul InvestEU 
trebuie să respecte standardele sociale și de 
mediu ale Uniunii, inclusiv standardele 
privind drepturile lucrătorilor și să 
întărească egalitatea între femei și 
bărbați. Intervențiile din Fondul InvestEU 
trebuie să completeze sprijinul din partea 
Uniunii furnizat prin intermediul 
granturilor.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
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Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

__________________ __________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact asupra mediului, climatic sau 
social, inclusiv asupra egalității între 
femei și bărbați, a segregării pieței 
muncii, a egalității de șanse și a 
tratamentului la locul de muncă. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
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pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie să 
fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice trebuie să 
nu fie eligibile pentru acordarea de sprijin 
în temeiul prezentului regulament.

respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie să 
includă dispoziții adecvate pentru a se evita 
sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie să 
fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care partenerul 
de implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie efectuată o evaluare a 
sustenabilității, acesta trebuie să furnizeze 
o justificare Comitetului pentru investiții 
înființat pentru Fondul InvestEU. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice și cu alte 
obiective de mediu și care nu respectă 
criteriile stabilite de Taxonomia UE și de 
principiul de a nu aduce prejudicii 
semnificative, în special activitățile legate 
de producția, prelucrarea, distribuția, 
depozitarea, transportul sau arderea 
combustibililor fosili, nu ar trebui să fie 
eligibile pentru sprijin în temeiul 
prezentului regulament. Schimbările 
climatice și degradarea mediului 
afectează în mod disproporționat femeile, 
însă ele sunt subreprezentate în procesul 
decizional privind politicile de atenuare a 
schimbărilor climatice. Trebuie să ne 
asigurăm că femeile și alte grupuri 
vulnerabile sunt incluse în toate nivelurile 
procesului decizional la nivel național și 
la nivelul UE.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. Nivelul insuficient al investițiilor în 
cercetare și inovare rezultat are un efect 
negativ asupra competitivității industriale 
și economice a Uniunii și asupra calității 
vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU 
trebuie să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific. Un mai bun 
echilibru între femei și bărbați în 
finanțarea întreprinderilor nou-înființate 
și a inovării va contribui la mai buna 
utilizare a talentelor și a ideilor. Mai 
puțin de 1 % din fondurile cu capital de 
risc sunt gestionate de femei, procentul 
întreprinderilor nou-înființate gestionate 
de femei fiind semnificativ mai mic decât 
media tuturor tipurilor de întreprinderi.

Amendamentul 7
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, crearea unei Uniuni mai 
echitabile și mai favorabile incluziunii este 
o prioritate absolută a Uniunii pentru a 
combate inegalitatea și pentru a încuraja 
politicile de incluziune socială în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 

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

economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, precum și educarea în spiritul 
de întreprinzător, printre altele în regiuni 
care depind de o economie cu emisii 
ridicate de dioxid de carbon și care sunt 
afectate de tranziția structurală către o 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, și a promova posibilitățile de 
locuri de muncă în sectoarele esențiale 
pentru viitorul digital. Fondul InvestEU 
trebuie utilizat pentru a sprijini proiecte 
care au un impact social pozitiv, inclusiv 
promovarea înțelegerii între generații și 
care ar trebui să stimuleze incluziunea 
socială, contribuind la creșterea ocupării 
forței de muncă în toate regiunile, în 
special în rândul persoanelor șomere 
necalificate, al persoanelor subocupate și 
al șomerilor de lungă durată, precum și a 
promova egalitatea de gen prin 
combaterea segregării pe piața forței de 
muncă, prin eliminarea disparităților de 
gen legate de ocuparea forței de muncă, 
remunerația și pensiile, prin promovarea 
echilibrului dintre viața profesională și 
cea privată, prin îmbunătățirea situației în 
ceea ce privește egalitatea de șanse și 
tratamentul la locul de muncă, 
nediscriminarea, accesibilitatea, 
solidaritatea între generații, sectorul 
sănătății și al serviciilor sociale, locuințele 
sociale, lipsa de adăpost, incluziunea 
digitală, dezvoltarea comunităților, rolul și 
locul tinerilor în societate, precum și 
persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 
țărilor terțe. Programul InvestEU trebuie, 
de asemenea, să sprijine cultura și 
creativitatea europeană care vizează un 
obiectiv social.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
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Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Izbucnirea epidemiei de COVID-
19 a demonstrat că îngrijirea formală și 
informală, inclusiv, dar fără a se limita la, 
îngrijirea copiilor, îngrijirea persoanelor 
cu handicap și îngrijirea persoanelor în 
vârstă, reprezintă un bun societal valoros, 
dar care are un impact semnificativ 
asupra familiilor și afectează în mod 
disproporționat femeile. Pentru a 
promova echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată și pentru a 
stimula participarea femeilor pe piața 
forței de muncă, precum și economia în 
sens mai larg, InvestEU ar trebui să 
sprijine dezvoltarea infrastructurii și a 
serviciilor de îngrijire și ar trebui să 
colecteze și să promoveze metode 
inovatoare de îngrijire, în atenția 
autorităților naționale și a UE.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Sprijinirea și integrarea 
persoanelor vulnerabile poate avea ca 
rezultat beneficii economice, societale și 
personale pentru Uniune și pentru statele 
membre. Pe parcursul perioadei de izolare 
din cauza COVID-19, s-a observat o 
creștere a violenței domestice în întreaga 
Uniune. Pentru a combate flagelul 
violenței domestice și impactul violenței 
asupra femeilor și bărbaților în UE și în 
statele membre, InvestEU ar trebui să 
sprijine dezvoltarea infrastructurii 
necesare, inclusiv a adăposturilor și a 
liniilor de asistență telefonică pentru 
victimele violenței.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 13
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Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 

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

să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial. De asemenea, obiectivul 
urmărit de sprijinul consultativ este crearea 
condițiilor necesare pentru creșterea 
numărului potențial de destinatari eligibili 
din cadrul segmentelor de piață emergente, 
în special în cazurile în care dimensiunea 
mică a proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale. 
Subfinanțarea proiectelor inovatoare ale 
femeilor și a întreprinderilor ar trebui 
remediată în mod special prin 
reexaminarea criteriilor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programul InvestEU are 
următoarele obiective specifice:

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

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) componenta de politică pentru 
cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 
activitățile de cercetare, dezvoltare de 
produse și inovare, transferul tehnologiilor 
și rezultatelor cercetării către piață în 
vederea sprijinirii facilitatorilor pieței și a 
cooperării dintre întreprinderi, 
demonstrarea și implementarea unor soluții 
inovatoare și sprijinul pentru dezvoltarea 
întreprinderilor inovatoare, precum și 
digitalizarea industriei din Uniune;

(b) componenta de politică pentru 
cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 
activitățile de cercetare, dezvoltare de 
produse și inovare, transferul tehnologiilor 
și rezultatelor cercetării către piață în 
vederea sprijinirii facilitatorilor pieței și a 
cooperării dintre întreprinderi, 
demonstrarea și implementarea unor soluții 
inovatoare și sprijinul pentru dezvoltarea 
întreprinderilor inovatoare, precum și 
digitalizarea industriei din Uniune, 
acordând atenția corespunzătoare 
decalajului digital dintre femei și bărbați;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) componenta de politică pentru 
IMM-uri: accesul la finanțare și 
disponibilitatea fondurilor în special pentru 
IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile 
inovatoare și cele care își desfășoară 
activitatea în sectoarele culturale și 
creative, precum și pentru întreprinderile 
mici cu capitalizare medie;

(c) componenta de politică pentru 
IMM-uri: accesul la finanțare și 
disponibilitatea fondurilor în special pentru 
IMM-uri, acordând atenția cuvenită 
IMM-urilor conduse de femei, inclusiv 
pentru IMM-urile inovatoare și cele care își 
desfășoară activitatea în sectoarele 
culturale și creative, precum și pentru 
întreprinderile mici cu capitalizare medie;
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe: cuprinde 
microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 
sociale, economia socială și măsurile de 
promovare a egalității de gen, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a infrastructurii sociale, 
inclusiv a infrastructurii de sănătate și 
învățământ și a locuințelor sociale și 
studențești, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung, 
incluziunea și accesibilitatea, activitățile 
culturale și creative cu obiectiv social și 
integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv 
a resortisanților țărilor terțe;

(d) componenta de politică pentru 
investiții sociale și competențe, care 
cuprinde microfinanțarea, finanțarea 
întreprinderilor sociale, economia socială și 
măsurile de promovare și integrare a 
egalității de gen și a participării egale a 
femeilor la economie, în special în ceea ce 
privește crearea de locuri de muncă, cu 
obiectivul de a elimina disparitățile de gen 
în ceea ce privește îngrijirea prin 
îmbunătățirea disponibilității și 
accesibilității serviciilor de îngrijire de 
calitate prin FSE +, FEDR, InvestEU, 
FEADR, precum și în societate, a 
competențelor, a educației, a formării și a 
serviciilor conexe, a antreprenoriatului, a 
infrastructurii sociale, inclusiv a 
infrastructurii de sănătate și învățământ și a 
locuințelor sociale și studențești, îngrijirea 
copiilor, inovarea socială, asistența 
medicală și îngrijirea pe termen lung și a 
copiilor, în special pentru părinții unici 
susținători ai familiei monoparentale, 
îngrijirea persoanelor cu handicap, 
incluziunea și accesibilitatea, măsuri 
vizând echilibrul dintre viața profesională 
și cea privată, activitățile culturale și 
creative cu scop social, promovarea 
înțelegerii între generații, precum și 
sprijinirea și integrarea persoanelor 
vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu 
handicap, a părinților unici susținători ai 
familiei monoparentale, a persoanelor 
defavorizate din punctul de vedere al 
statutului socioeconomic, a femeilor, a 
victimelor/supraviețuitoarelor violenței 
bazate pe gen, a persoanelor LGBTI, a 
minorităților etnice, a persoanelor de 
etnie romă, a resortisanților țărilor terțe, 
adăposturile și liniile de asistență 
telefonică pentru victimele actelor de 
violență, acordându-se o atenție deosebită 
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regiunilor rurale, montane, 
ultraperiferice și celor mai puțin 
dezvoltate;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) energie, transporturi, mediu, 
sănătate, comunicații digitale securizate, 
5G, internetul obiectelor, platforme de 
servicii online, servicii de cloud computing 
sigure, procesarea sau stocarea datelor, 
plăți și infrastructura financiară, 
aeronautică, apărare, comunicații, mass-
media, educație și formare, infrastructura 
electorală și instalațiile sensibile, precum și 
terenurile și bunurile imobile esențiale 
pentru utilizarea unei astfel de 
infrastructuri critice;

(ii) energie, transporturi, mediu, 
sănătate, comunicații digitale securizate, 
5G, internetul obiectelor, platforme de 
servicii online, servicii de cloud computing 
sigure, procesarea sau stocarea datelor, 
plăți și infrastructura financiară, 
aeronautică, apărare, comunicații, mass-
media, educație și formare, infrastructura 
electorală și instalațiile sensibile, precum și 
terenurile și bunurile imobile esențiale 
pentru utilizarea unei astfel de 
infrastructuri critice; aceste infrastructuri 
critice ar trebui să integreze dimensiunea 
de gen și să asigure că nu există 
denaturări în punerea în aplicare a 
acestor infrastructuri.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, în cazul investițiilor în sectorul 
spațial, al apărării și al securității 
cibernetice, precum și în anumite tipuri de 
proiecte cu implicații efective și directe în 
ce privește securitatea asupra sectoarelor 
critice, destinatarii finali nu sunt controlați 
de o țară terță sau de entități din țări terțe, 
iar conducerea lor executivă se află în 
Uniune, în vederea protejării securității 
Uniunii și a statelor sale membre.

În plus, în cazul investițiilor în sectorul 
spațial, al apărării și al securității 
cibernetice, precum și în anumite tipuri de 
proiecte cu implicații efective și directe în 
ce privește securitatea asupra sectoarelor 
critice, destinatarii finali nu sunt controlați 
de o țară terță sau de entități din țări terțe, 
iar conducerea lor executivă se află în 
Uniune, în vederea protejării securității 
Uniunii și a statelor sale membre. Aceste 
investiții trebuie să fie în concordanță cu 
egalitatea dintre femei și bărbați și să o 
promoveze la toate nivelurile.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice nu sunt eligibile pentru sprijin în 
temeiul prezentului regulament. În cazul în 
care partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social, inclusiv un 
impact care este în detrimentul egalității 
între femei și bărbați pe piața forței de 
muncă. În cazul în care aceste operațiuni 
au un astfel de impact, ele fac obiectul unei 
evaluări a sustenabilității climatice, de 
mediu, sociale și a egalității, pentru a se 
reduce la minimum efectele nocive și 
pentru a se maximiza beneficiile în ceea ce 
privește clima, mediul, egalitatea între 
femei și bărbați și dimensiunea socială. În 
acest scop, promotorii de proiecte care 
solicită finanțare furnizează informații 
adecvate pe baza orientărilor menționate la 
alineatul (4). Proiectele cu o dimensiune 
mai mică decât cea menționată în orientări 
sunt excluse de la această evaluare. 
Proiectele care sunt incompatibile cu 
obiectivele climatice nu sunt eligibile 
pentru sprijin în temeiul prezentului 
regulament. În cazul în care partenerul de 
implementare ajunge la concluzia că nu 
trebuie să se facă o evaluare a 
sustenabilității, acesta trimite o justificare 
Comitetului pentru investiții.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen, asupra incluziunii sociale a anumitor 
zone sau populații și asupra dezvoltării 
economice a zonelor și sectoarelor afectate 

(c) să se estimeze impactul social al 
proiectelor, inclusiv asupra egalității de 
gen pe piața forței de muncă, asupra 
incluziunii sociale a anumitor zone sau 
populații și asupra dezvoltării economice a 
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de probleme structurale, cum ar fi 
necesitatea de decarbonizare a economiei;

zonelor și sectoarelor afectate de probleme 
structurale, cum ar fi necesitatea de 
decarbonizare a economiei;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să identifice proiectele care nu 
sunt în concordanță cu promovarea 
egalității de gen și cu principiile de 
integrare a dimensiunii de gen și de 
integrare a dimensiunii de gen în procesul 
bugetar;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Sunt în concordanță cu egalitatea 
de gen, cu orientările privind integrarea 
dimensiunii de gen în procesul bugetar și 
cu orientările privind integrarea 
dimensiunii de gen.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Consiliul consultativ depune toate 
eforturile pentru a asigura echilibrul de 
gen și cuprinde:

2. Consiliul consultativ asigură un 
echilibru minim de gen de cel puțin 40 % 
din sexul subreprezentat și cuprinde:

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se înființează un Comitet director 
pentru Programul InvestEU. Comitetul 
director este format din patru reprezentanți 
ai Comisiei, trei reprezentanți ai grupului 
BEI și doi reprezentanți ai altor parteneri 
de implementare decât grupul BEI, precum 
și un expert numit în calitate de membru 
fără drept de vot de către Parlamentul 
European. Expertul numit în calitate de 
membru fără drept de vot de către 
Parlamentul European nu poate solicita și 
nici accepta instrucțiuni din partea 
instituțiilor, organelor, oficiilor sau 
agențiilor Uniunii, din partea guvernului 
vreunui stat membru sau a oricărui alt 
organism public sau privat și acționează cu 
deplină independență. Expertul respectiv 
își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial 
și în interesul Fondului InvestEU.

1. Se înființează un Comitet director 
pentru Programul InvestEU. Comitetul 
director este format din patru reprezentanți 
ai Comisiei, trei reprezentanți ai grupului 
BEI și doi reprezentanți ai altor parteneri 
de implementare decât grupul BEI, precum 
și un expert numit în calitate de membru 
fără drept de vot de către Parlamentul 
European și se asigură că componența sa 
în ansamblu include un număr egal de 
femei și bărbați. Expertul numit în calitate 
de membru fără drept de vot de către 
Parlamentul European nu poate solicita și 
nici accepta instrucțiuni din partea 
instituțiilor, organelor, oficiilor sau 
agențiilor Uniunii, din partea guvernului 
vreunui stat membru sau a oricărui alt 
organism public sau privat și acționează cu 
deplină independență. Expertul respectiv 
își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial 
și în interesul Fondului InvestEU.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia verifică dacă operațiunile 
de finanțare și de investiții propuse de 
partenerii de implementare, alții decât BEI, 
respectă legislația și politicile Uniunii.

1. Comisia verifică dacă operațiunile 
de finanțare și de investiții propuse de 
partenerii de implementare, alții decât BEI, 
respectă legislația și politicile Uniunii, 
inclusiv principiul egalității dintre femei 
și bărbați.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 3 – punctul i (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) pentru a asigura un echilibru între 
bărbați și femei, Comitetul pentru 
investiții ar trebui să se angajeze să 
adopte strategii și proceduri pentru a 
asigura echilibrul dintre femei și bărbați 
în cadrul comitetului.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Indicatorii pentru raportările 
privind progresul Programului InvestEU în 
vederea îndeplinirii obiectivelor generale și 
specifice stabilite la articolul 3 figurează în 
anexa III.

1. Indicatorii pentru raportările 
privind progresul Programului InvestEU în 
vederea îndeplinirii obiectivelor generale și 
specifice stabilite la articolul 3 figurează în 
anexa III. Acestea ar trebui să reflecte 
datele sensibile din perspectiva genului și 
ar trebui să fie concepute într-un mod 
care să țină seama de dimensiunea de 
gen, ori de câte ori este posibil, 
contribuind la evaluările impactului de 
gen. În acest mod, monitorizarea va 
remedia, de asemenea, lacunele din 
sectoarele feminizate și va aborda 
egalitatea de șanse și de tratament între 
femei și bărbați pe piața forței de muncă.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera d – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) asistență medicală și îngrijire pe 
termen lung, inclusiv clinici, spitale, 
asistență medicală primară, servicii la 
domiciliu și îngrijire în comunitate;

(iii) asistență medicală, îngrijirea 
copiilor și îngrijire pe termen lung, inclusiv 
grădinițe și creșe publice și private, 
clinici, spitale, asistență medicală primară, 
servicii la domiciliu și îngrijire în 
comunitate;
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) măsuri de promovare a egalității de 
gen;

(g) măsuri de promovare a egalității de 
gen, inclusiv participarea femeilor la piața 
forței de muncă;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) integrarea persoanelor vulnerabile, 
inclusiv a resortisanților țărilor terțe;

(h) integrarea persoanelor vulnerabile, 
inclusiv a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor LGBTI+ și a resortisanților 
țărilor terțe;


