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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei 
pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pandemia de COVID-19 este un 
șoc major pentru economia mondială și cea 
a Uniunii. Din cauza măsurilor de limitare 
a răspândirii epidemiei care au trebuit să 
fie luate, activitatea economică din UE a 
scăzut semnificativ. Se preconizează că 
PIB-ul UE va scădea în 2020 cu 
aproximativ 8,3%, mult mai mult decât în 
perioada crizei financiare din 2009. Însă 
intensitatea șocului macroeconomic nu 
poate fi determinată cu precizie 
deocamdată. Mai mult, impactul 
pandemiei de Covid-19 este inegal în 
Europa, anumite regiuni fiind afectate 
mai puternic, astfel încât sunt așteptate 
într-o mai mare măsură eșecuri ale pieței 
în aceste zone, precum și în anumite 
sectoare industriale cu un impact uriaș 
asupra creșterii și a ocupării forței de 
muncă. 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. În 
plus, pandemia de Covid-19 a evidențiat 
faptul că funcțiile tradiționale prin care se 
creează și se furnizează valoare ale 
modelelor de afaceri sunt foarte slăbite și 
că tranziția la o paradigmă de producție 
sustenabilă și digitalizată este o prioritate 
strategică pentru o viitoare conducere 
globală a Uniunii. Aceste vulnerabilități 
trebuie remediate, în special în cazul 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-
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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.

uri), al ecosistemelor de întreprinderi 
nou-înființate și al microîntreprinderilor, 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și reziliența 
întregii economii, inclusiv prin 
digitalizarea economiei, coeziune și 
sustenabilitate, menținând în același timp 
deschiderea sa către concurență și comerț 
în conformitate cu normele sale. Se 
estimează că activitatea de investiții s-a 
diminuat substanțial. Chiar și înainte de 
izbucnirea pandemiei, deși se putea 
observa o redresare a rapoartelor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
IMM-uri, întreprinderi nou-înființate 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, sustenabilă și sănătoasă, este 
necesar să se acorde sprijin pentru proiecte 
care, altfel, sunt dificil de finanțat și care 
oferă cetățenilor europeni beneficii de 
mediu și societale pe termen lung, cum ar 
fi locuri de muncă de înaltă calitate pe 
termen lung și infrastructură publică, 
precum și soluții sustenabile pentru a găsi 
o ieșire din criza provocată de pandemia 
de COVID-19. Așadar, este esențial să fie 
identificate și sprijinite proiectele care 
asigură acest tip de adiționalitate și 
calitate veritabile, să se evite 
suprapunerile și excluderea altor surse, 
precum și să se remedieze 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
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investiții suboptime și să se reducă 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate din întreaga Uniune, 
prevenind astfel consolidarea sau 
aprofundarea dezechilibrelor existente 
între economiile statelor membre.

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

strategie industrială pentru Europa” din 10 
martie 2020, „Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 
10 martie 2020 și „Strategia UE în 
domeniul biodiversității pentru 2030” din 
20 mai 2020, precum și propunerea 
Comisiei de regulament de instituire a 
cadrului pentru realizarea neutralității 
climatice din 4 martie 2020. Fondul 
InvestEU trebuie să valorifice și să 
întărească sinergiile dintre aceste strategii 
care se consolidează reciproc, furnizând 
sprijin pentru investiții și acces la finanțare.

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Fondul InvestEU trebuie să 
contribuie la îmbunătățirea dinamicii 
investițiilor în ceea ce privește atât 
creditele pentru creștere, cât și investițiile 
cu capital privat. Acesta trebuie, de 
asemenea, să consolideze competitivitatea, 
convergența și coeziunea socioeconomice, 
reziliența și creșterea economică pe 
termen lung ale Uniunii, inclusiv în 
domeniul inovării și al digitalizării, la 
utilizarea eficientă a resurselor în cadrul 
economiei circulare, la îmbunătățirea 
sustenabilității și a caracterului incluziv al 
creșterii economice a Uniunii, precum și la 
îmbunătățirea rezilienței sociale și a 
integrării piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
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sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul 
Fondului InvestEU trebuie să acopere o 
gamă largă de sectoare și regiuni, însă 
trebuie să se evite concentrarea sectorială 
sau geografică excesivă și să se faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere în mai multe regiuni din întreaga 
UE.

implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii. Sprijinul din cadrul 
Fondului InvestEU trebuie să acopere o 
gamă largă de sectoare și regiuni, însă 
trebuie să se evite concentrarea sectorială 
sau geografică excesivă și să se faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere cu un mare potențial de creștere 
și din sectoare strategice esențiale și al 
proiectelor care stimulează dezvoltarea 
rețelelor, a clusterelor și a centrelor de 
inovare digitală în toate regiunile din 
întreaga Uniune, precum și accesul 
proiectelor transfrontaliere.

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

alimentar. Sectoarele culturale și creative, 
audiovizuale și media, precum și 
industriile creative sunt esențiale pentru 
diversitatea noastră culturală și pentru 
democrație în era digitală, iar investițiile 
strategice în conținut și tehnologie 
audiovizuală și media vor determina 
capacitatea pe termen lung de a produce și 
de a distribui conținut către un public larg, 
dincolo de frontierele naționale.

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 



AD\1214550RO.docx 9/43 PE655.653v02-00

RO

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

determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, creșterea economică și cea 
ocupării forței de muncă, competitivitatea 
și convergența și au subminat crearea de 
locuri de muncă. De asemenea, creează 
riscul de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung, afectând convergența și coeziunea 
Uniunii, lucru vizibil mai ales în cazul 
infrastructurii digitale. Este esențial să fie 
sprijinită conectivitatea rapidă și 
ultrarapidă în bandă largă în toate 
regiunile rurale și urbane ale Uniunii, să 
se ofere sprijin întreprinderilor nou-
înființate digitale și IMM-urilor 
inovatoare pentru a le permite acestora să 
concureze mai bine și să se extindă, 
precum și să se accelereze transformarea 
digitală a întregii economii pentru a 
crește atât competitivitatea pe termen 
lung, cât și reziliența economiei Uniunii. 
Investițiile considerabile în ecosistemele 
de inovare care stimulează 
antreprenoriatul tehnologic și dezvoltarea 
întreprinderilor nou-înființate, precum și 
investițiile considerabile în infrastructura 
Uniunii, în special cele legate de 
interconectare și eficiență energetică și de 
crearea unui spațiu european unic al 
transporturilor, sunt esențiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate 
ale Uniunii, inclusiv a angajamentelor 
Uniunii privind ODD și a obiectivelor 
climatice și energetice stabilite pentru 
2030, precum și a investițiilor esențiale în 
renovare și în integrarea de soluții 
inovatoare în sectorul construcțiilor, cu 
scopul de a atinge obiectivul neutralității 
carbonului și de a avea un sector al 
construcțiilor extrem de eficient din punct 
de vedere energetic și neutru din punct de 
vedere climatic. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
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energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă, în infrastructura 
spațială și în infrastructura digitală. 
Programul InvestEU trebuie să acorde 
prioritate domeniilor în care nu există 
investiții suficiente din întreaga Uniune. 
Pentru a maximiza impactul și valoarea 
adăugată a sprijinului financiar din partea 
Uniunii, este adecvat să se promoveze un 
proces de investiții raționalizat, care să 
ofere vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie, spațiu, atât pe orbită, cât și la sol, 
și alte infrastructuri critice, cum ar fi 
Fondul european de dezvoltare regională.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile erau inegale de la o regiune la 
alta și se preconizează că această tendință 
se va accelera în regiunile afectate mai 
puternic de pandemie. În plus, 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. 
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vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU 
trebuie să furnizeze produse financiare 
corespunzătoare pentru a acoperi diferitele 
etape ale ciclului de inovare și o gamă 
largă de părți interesate, în special pentru a 
permite extinderea și implementarea de 
soluții la o scară comercială în Uniune, 
astfel încât aceste soluții să fie competitive 
pe piețele mondiale și să se poată promova 
excelența Uniunii la nivel mondial în 
materie de tehnologii sustenabile, în 
sinergie cu Orizont Europa, inclusiv cu 
Consiliul european pentru inovare. În acest 
sens, experiența dobândită grație 
instrumentelor financiare, precum 
InnovFin – Finanțare UE pentru inovatori, 
implementate în cadrul programului 
Orizont 2020 pentru facilitarea și 
accelerarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare, trebuie să 
constituie o bază solidă pentru furnizarea 
acestui sprijin specific.

Cercetarea și inovarea vor juca un rol 
esențial în depășirea crizei, consolidând 
reziliența Uniunii pentru a combate 
provocările viitoare, și în crearea 
tehnologiilor necesare pentru realizarea 
politicilor și obiectivelor Uniunii. În 
cadrul Strategiei Europa 2020, statele 
membre au convenit ca, până în 2020, cel 
puțin 3 % din PIB să fie investit în 
cercetare și inovare. Totuși, acest obiectiv 
nu a fost încă atins. Prin urmare, 
InvestEU trebuie să contribuie în mod 
substanțial la creșterea investițiilor 
publice și private în C&I în statele 
membre, contribuind astfel la atingerea 
unui nivel global al investițiilor de cel 
puțin 3 % din PIB-ul Uniunii. Pentru 
atingerea obiectivului, statele membre și 
sectorul privat trebuie să completeze 
Fondul InvestEU cu propriile acțiuni de 
investiții și cu acțiuni consolidate în ceea 
ce privește investițiile în cercetare, 
dezvoltare și inovare, pentru a evita 
existența unui nivel insuficient al 
investițiilor în cercetare și inovare, care are 
un efect negativ asupra competitivității 
industriale și economice a Uniunii și 
asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul 
InvestEU trebuie, de asemenea, 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 
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acestui sprijin specific.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Turismul, în special industria 
ospitalității, este un domeniu important 
pentru economia Uniunii, întrucât, 
împreună cu sectorul călătoriilor, acesta 
contribuie direct cu un procent de 3,9 % 
la PIB-ul Uniunii și reprezintă 5,1 % din 
forța de muncă totală a Uniunii, forță de 
muncă angajată de multe ori în 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și întreprinderi familiale, cu o 
proporție ridicată de femei, tineri, 
lucrători sezonieri și persoane aflate în 
situații vulnerabile. În sectorul turismului 
s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, cu pierderi 
imense de venituri pentru hoteluri, 
restaurante, agenții de turism 
turoperatoare, agenții de turism și 
transporturile feroviare pe distanțe mari, 
navele de croazieră și companiile aeriene. 
Programul InvestEU trebuie să contribuie 
la consolidarea competitivității sale pe 
termen lung și la dezvoltarea unui sector 
sustenabil al turismului prin sprijinirea 
unei redresări sustenabile, sigure, 
echitabile, inovatoare și digitale în acest 
sector.

Amendamentul 9
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 

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

Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, crearea unei Uniuni mai 
echitabile și mai favorabile incluziunii este 
o prioritate absolută a Uniunii pentru a 
combate inegalitatea și pentru a încuraja 
politicile de incluziune socială în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, punând în aplicare 
Garanția pentru tineret și asigurând 
atingerea obiectivelor de competitivitate 
sustenabilă, echitate socială și reziliență 
ale Agendei pentru competențe în Europa, 
inclusiv în ceea ce privește recalificarea și 
perfecționarea lucrătorilor, precum și 
instruirea acestora pentru alte locuri de 
muncă („outskilling”), 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, slab calificate și al 
șomerilor de lungă durată, precum și la 
îmbunătățirea situației în ceea ce privește 
egalitatea de gen, egalitatea de șanse, 
nediscriminarea, inclusiv forme de 
încadrare în muncă ce sprijină echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată și o 
mai bună repartizare a responsabilităților 
de îngrijire, accesibilitatea, solidaritatea 
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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 10
Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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, dezvoltarea competențelor, 
sănătate și locuințe. Prin urmare, este 
nevoie de sprijin, inclusiv la nivelul 
Uniunii. Astfel, pentru a sprijini 
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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.

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.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(24) În contextul crizei economice 
cauzate de pandemia de COVID-19, 
alocarea pe piață a resurselor nu este pe 
deplin eficientă, iar riscul perceput 
afectează în mod semnificativ fluxul de 
investiții private. În aceste circumstanțe, 
caracteristica esențială a Fondului 
InvestEU, și anume reducerea riscurilor 
aferente proiectelor viabile din punct de 
vedere economic pentru a atrage finanțare 
privată, este deosebit de valoroasă și 
trebuie consolidată, printre altele în scopul 
contracarării riscului unei redresări 
asimetrice. Programul InvestEU trebuie să 
poată oferi un sprijin esențial 
întreprinderilor aflate în faza de redresare, 
în special IMM-urilor și 
microîntreprinderilor, și, în același timp, 
să asigure un accent puternic al 
investitorilor pe prioritățile de politică ale 
Uniunii pe termen mediu și lung și pe 
punerea în aplicare a legislației Uniunii, 
cum ar fi Pactul verde european, Planul de 
investiții al Pactului verde european, 
Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a, Legea europeană a climei, 
Strategia privind conturarea viitorului 
digital al Europei, Strategia europeană 
privind datele, Cartea albă privind 
inteligența artificială, noua strategie 
industrială pentru Europa, inclusiv 
abordarea ecosistemică, Strategia pentru 
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IMM-uri, obiectivele ambițioase ale 
programului Orizont Europa, „Valul de 
renovări ale clădirilor”, pilonul european 
al drepturilor sociale 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.

_________________
1a Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
sustenabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea destinatarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
activități au o importanță strategică pentru 
Uniune, în concordanță cu prioritățile 
descrise în noua strategie industrială 
pentru o Europă verde și digitală și cu 
modelul de dezvoltare bazat pe ecosisteme 
industriale. Această componentă trebuie, 
de asemenea, să crească competitivitatea 
economiilor statelor membre, fapt ce 
presupune că este nevoie să se refacă 
capacitatea de producție a statelor 
membre și să se creeze investiții orientate 
către viitor, care să promoveze 
antreprenoriatul și crearea de locuri de 
muncă, precum și să consolideze 
reziliența, inclusiv prin scăderea 
dependenței față de lanțurile vulnerabile 
de aprovizionare. Proiectele trebuie să 
aducă valoare adăugată europeană și să 
fie transfrontaliere sau să genereze 
valoare adăugată reală în mai multe state 
membre sau regiuni prin efecte de 
propagare. Niciun sprijin nu trebuie să 
ajungă direct în bugetele naționale sau să 
înlocuiască cheltuielile bugetare 
naționale, cum ar fi prestațiile sociale. 
Printre domeniile de importanță 
strategică se numără (i) furnizarea 
asistenței medicale critice, producția 
sustenabilă și etică, fabricarea și stocarea 
de produse farmaceutice, dispozitive 
medicale, materiale medicale și 
echipamente de protecție și consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
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de decarbonizare pentru industrie, captarea 
și stocarea dioxidului de carbon, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate; (v) 
instalațiile de producție pentru producerea 
în masă a componentelor și dispozitivelor 
pentru tehnologiile informației și 
comunicațiilor în UE; (vi) furnizarea și 
stocarea de factori de producție critici 
pentru actorii publici, întreprinderile sau 
consumatorii din Uniune; (vii) tehnologiile 
și factorii de producție critici pentru 
securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, cum ar fi sectorul apărării și cel 
spațial și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare, astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al 
Consiliului. Destinatarii finali trebuie să 
aibă sediul social într-un stat membru și să 
fie activi în Uniune, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

sanitară și a sistemului de protecție civilă, 
pe baza principiului unei largi 
disponibilități și accesibilități ca preț a 
produselor esențiale în caz de criză 
sanitară, (ii) infrastructura critică, fie ea 
fizică sau virtuală; (iii) furnizarea de 
know-how, bunuri, tehnologii și servicii 
care contribuie la funcționarea și 
întreținerea infrastructurii critice, (iv) 
tehnologii generice, transformatoare, verzi 
și digitale esențiale, precum și inovații 
revoluționare în care investițiile sunt 
importante din punct de vedere strategic 
pentru economia și viitorul industrial 
sustenabil și inovator ale Uniunii, inclusiv 
conectivitatea la nivel de gigabiți, 
inteligența artificială, tehnologia 
blockchain și cea a registrelor distribuite, 
programele informatice, robotica, 
semiconductorii, microprocesoarele, 
tehnologiile de tip cloud și edge, calculul 
de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială, tehnologiile din 
domeniul energiei din surse regenerabile și 
din alte surse, care pot contribui la 
atingerea neutralității climatice până în 
2050, tehnologiile de stocare a energiei, 
inclusiv bateriile sustenabile, tehnologiile 
de transport sustenabil, aplicațiile pe bază 
de hidrogen curat și de pile de combustie, 
tehnologiile de decarbonizare pentru 
industrie, cum ar fi producția de oțel fără 
emisii de CO2, și infrastructura pentru 
captarea și stocarea dioxidului de carbon în 
procesele industriale, instalațiile de 
producere a bioenergiei și fabrici care 
deservesc obiectivele tranziției energetice, 
tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate, 
sistemele și tehnologiile spațiale, inclusiv 
componentele spațiale critice, precum și 
serviciile și aplicațiile spațiale, (v) 
instalațiile de reciclare și de producție 
pentru producerea în masă a 
componentelor și dispozitivelor pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
în Uniune; (vi) furnizarea și stocarea de 
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factori de producție critici pentru actorii 
publici, întreprinderile sau consumatorii 
din Uniune; (vii) lanțurile de 
aprovizionare și reziliența în fața 
șocurilor de la nivelul aprovizionării; 
(viii) tehnologiile, factorii de producție și 
aplicațiile critice pentru securitatea 
Uniunii și a statelor sale membre, cum ar fi 
sectorul securității, al apărării și cel spațial 
și securitatea cibernetică, inclusiv 
securitatea rețelei 5G, precum și produsele 
cu dublă utilizare, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 428/2009 al Consiliului și în 
versiunile ulterioare revizuite ale acestuia. 
Destinatarii finali trebuie să aibă sediul 
social într-un stat membru, să nu aibă 
sucursale fără activități economice reale 
într-o țară inclusă pe lista de jurisdicții 
necooperante a Uniunii, în sensul că au 
activități semnificative în ceea ce privește 
personalul, producția, cercetarea și 
dezvoltarea sau alte activități economice în 
Uniune. Proiectele care contribuie la 
diversificarea lanțurilor de aprovizionare 
strategice pe piața unică prin operațiuni în 
mai multe locații din Uniune trebuie să 
poată beneficia de sprijin.

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune, nu 
reprezintă o amenințare pentru interesele 
de securitate și de apărare ale Uniunii și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe. În 
plus, proiectele importante de interes 
european comun, în special cele care sunt 
în concordanță cu obiectivele climatice și 
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strategice. de mediu ale Uniunii, trebuie să poată 
beneficia în mod special de sprijin în 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice. Cu toate acestea, 
sprijinul financiar nu trebuie acordat 
proiectele care nu sunt în concordanță cu 
interesele strategice și economice ale 
Uniunii, de exemplu, proiectelor care ar 
crește dependența de lanțurile de 
aprovizionare vulnerabile sau 
nediversificate. Componenta pentru 
investiții europene strategice trebuie, de 
asemenea, să sprijine colaborarea 
strategică între partenerii din industrie și 
actorii din domeniul cercetării. Acest 
sprijin va consolida sinergiile dintre 
InvestEU și Orizont Europa.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Adăugarea componentei pentru 
investiții europene strategice este 
necesară ca urmare a epidemiei de 
COVID-19 la nivel global și a impactului 
acesteia asupra vieților oamenilor, asupra 
lanțurilor de aprovizionare și a apariției 
anumitor vulnerabilități. Aceasta trebuie 
să stimuleze redresarea economică 
sustenabilă și să crească reziliența, 
prevăzând posibilitatea de a acorda 
prioritate alocării către regiunile 
subdezvoltate a sprijinului și a ajutorului 
său tehnic, asigurând totodată 
adiționalitatea strictă a tuturor 
investițiilor sprijinite prin Fondul 
InvestEU. Din acest motiv, este important 
să se asigure, printr-o comunicare 
eficace, vizibilitatea finanțării acordate de 
Uniune prin Fondul InvestEU, în special 
prin componenta pentru investiții 
europene strategice și prioritățile 
strategice identificate ale acesteia, 
evidențiind acțiunile finanțate de Uniune 
și rezultatele lor, cu scopul de a promova 
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în mod corespunzător valoarea adăugată 
europeană a Fondului InvestEU în cadrul 
redresării economice.

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(30) InvestEU trebuie, de asemenea, să 
ofere sprijin financiar pentru a genera 
investiții sustenabile în beneficiul 
regiunilor vizate de tranziția justă, mai ales 
în domeniul eficienței energetice și al 
energiilor regenerabile, precum și 
posibilitatea ca regiunile respective să 
beneficieze de asistență tehnică dedicată 
prin intermediul Fondului InvestEU.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Garanția UE care stă la baza 
Fondului InvestEU trebuie să fie 
implementată indirect de către Comisie, 
bazându-se pe partenerii de implementare, 
care sunt în contact cu intermediarii 
financiari, după caz, și cu destinatarii 
finali. Selecția partenerilor de 
implementare trebuie să se facă transparent 
și fără vreun conflict de interese. Comisia 
trebuie să încheie cu fiecare partener de 
implementare un acord de garantare care să 
aloce capacitate de garantare din Fondul 
InvestEU, pentru a sprijini operațiunile de 
finanțare și de investiții care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate ale Fondului 
InvestEU și care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. Gestionarea riscurilor 
aferente garanției UE nu trebuie să 
împiedice partenerii de implementare să 
aibă acces direct la garanția UE. Odată ce 
garanția UE este acordată partenerilor de 

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

implementare în cadrul compartimentului 
pentru UE, ei trebuie să fie pe deplin 
responsabili pentru întregul proces de 
investiții și pentru procesul de diligență 
aferent operațiunilor de finanțare sau de 
investiții. Fondul InvestEU trebuie să 
sprijine proiecte care au în general un 
profil de risc mai ridicat decât proiectele 
susținute de operațiunile normale ale 
partenerilor de implementare și care nu ar 
fi putut fi realizate în perioada în care 
poate fi folosită garanția UE sau nu ar fi 
putut fi realizate în aceeași măsură de către 
alte surse publice sau private fără sprijinul 
InvestEU.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(59) În contextul Fondului InvestEU și 
pentru a remedia disfuncționalitățile 
pieței la nivelul cererii pentru acest 
instrument, este nevoie să se extindă 
asistența tehnică și să se asigure sprijin 
pentru dezvoltarea de proiecte și pentru 
generarea de propuneri de investiții, în 
special în statele membre și în regiunile 
fără bănci naționale de promovare sau 
fără expertiză tehnică în dezvoltarea de 
propuneri și constituirea de platforme de 
investiții, precum și pentru consolidarea 
capacităților în vederea dezvoltării 
capacităților organizaționale și a 
activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta IMM-urile și alte 
entități, cum ar fi comunitățile și 
autoritățile locale să aibă acces la finanțare 
și să își atingă întregul potențial, și trebuie 
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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 includă asistență tehnică, în special 
pentru statele membre cu ecosisteme 
financiare deficitare. Trebuie acordată o 
atenție deosebită reducerii sarcinii 
administrative, în special pentru IMM-
uri. De asemenea, obiectivul urmărit de 
sprijinul consultativ este crearea condițiilor 
necesare pentru creșterea numărului 
potențial de destinatari eligibili din cadrul 
segmentelor de piață emergente, în special 
în cazurile în care dimensiunea mică a 
proiectelor individuale majorează 
considerabil costurile de tranzacție la 
nivelul proiectului, cum se întâmplă în 
cazul ecosistemului financiar social, 
inclusiv al organizațiilor filantropice, sau 
în cazul sectoarelor culturale și creative. 
Sprijinul pentru consolidarea capacităților 
trebuie să completeze acțiunile întreprinse 
în cadrul altor programe ale Uniunii care 
acoperă domenii de politică specifice. De 
asemenea, trebuie depuse eforturi pentru a 
sprijini consolidarea capacităților 
potențialilor promotori de proiecte, în 
special organizații și autorități locale.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(61) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene] și în limitele resurselor alocate 
în cadrul acestuia, trebuie să fie puse în 
aplicare măsuri de redresare și de reziliență 
în cadrul InvestEU ca răspuns la impactul 
fără precedent al crizei cauzate de COVID-
19 și să se ofere cetățenilor europeni 
beneficii pentru mediu și societate pe 
termen lung, cum ar fi locuri de muncă pe 
termen lung de înaltă calitate și 
infrastructură publică, inclusiv prin 
sprijinirea întreprinderilor în tranziția 
sustenabilă și cea digitală, așa cum 
prevăd obiectivele componentei pentru 
investiții europene strategice, să se acorde 
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sprijin pentru creșterea economică pe 
termen lung, locuri de muncă de calitate 
și competitivitate. Aceste resurse 
suplimentare trebuie utilizate în așa fel 
încât să se asigure respectarea termenelor 
prevăzute în Regulamentul [EURI].

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, în 
special redresarea IMM-urilor, în 
conformitate cu obiectivele climatice pe 
termen lung ale Uniunii și, în special, cu 
Legea europeană a climei și cu principiul 
de „a nu aduce prejudicii semnificative”, 
autonomia strategică a Uniunii, prin 
menținerea și consolidarea ecosistemelor 
industriale, a lanțurilor valorice strategice 
și a tranzițiilor digitală și climatică, 
precum și crearea, menținerea și 
consolidarea activităților de importanță 
strategică pentru Uniune în ceea ce privește 
infrastructura critică, tehnologiile 
transformaționale, materiile prime și 
accelerarea transferului tehnologic, 
cercetarea și inovarea revoluționare, 
inclusiv ecosistemele pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului tehnologic și 
contribuțiile pentru întreprinderi și 
consumatori.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții, inclusiv finanțarea prin 
capitaluri proprii private și capitaluri de 
risc, în sectoarele menționate la articolul 7 
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strategică a Uniunii și a economiei 
acesteia.

alineatul (1) litera (e) pentru a menține și a 
consolida reziliența, competitivitatea la 
nivel global și sustenabilitatea economiei 
Uniunii, contribuind astfel la autonomia 
sa strategică.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Societățile înregistrate în țări 
incluse pe lista Uniunii de jurisdicții 
necooperante în scopuri fiscale nu sunt 
eligibile pentru sprijin financiar.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un cuantum de 31 153 850 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) litera 
(e).

Un cuantum de 31 153 850 000 EUR (în 
prețuri curente) din cuantumul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf se alocă 
pentru operațiunile de implementare a 
măsurilor menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [EURI] pentru obiectivele 
menționate la articolul 3 alineatul (2) litera 
(e). Inițiativele care contribuie la 
reziliența, securitatea și competitivitatea 
economiei Uniunii sunt considerate 
prioritare, cu un accent deosebit pe 
asigurarea unui sprijin adecvat pentru 
tranzițiile climatică și digitală, precum și 
pentru inițiativele conexe, cum ar fi 
dezvoltarea tehnologiilor și a inovațiilor 
digitale, implementarea tehnologiei 5G, 
inteligența artificială, rețelele de 
comunicații electronice de foarte mare 
viteză, datele, utilizarea energiei din surse 
regenerabile și investițiile în eficiența 
energetică.
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Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special în perspectiva tranziției verzi și 
digitale și a rezilienței consolidate, în unul 
dintre următoarele domenii:

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice și orientate spre viitor 
pentru sprijinirea destinatarilor finali, 
printre care și IMM-uri și întreprinderi 
nou-înființate, care sunt stabiliți într-un 
stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune și ale căror activități 
au o importanță strategică pentru Uniune, 
în special pentru tranzițiile digitală și 
climatică, în concordanță cu prioritățile 
descrise în noua Strategie industrială 
pentru o Europă verde și digitală, inclusiv 
modelul de dezvoltare bazat pe ecosisteme 
industriale și obiectivul de neutralitate 
climatică al Uniunii, prevăzut în actul 
legislativ european privind climatul și în 
obiectivele pentru 2030. Această 
componentă sprijină proiecte care 
îmbunătățesc competitivitatea economiilor 
statelor membre, refac capacitatea de 
producție, reduc dependența de lanțurile 
de aprovizionare vulnerabile și 
promovează spiritul de antreprenoriat, 
crearea de locuri de muncă și creșterea 
rezilienței în unul dintre următoarele 
domenii:

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) furnizarea asistenței medicale 
critice, fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă;

(i) furnizarea asistenței medicale 
critice, fabricarea și stocarea de produse 
farmaceutice, dispozitive medicale și 
materiale medicale, consolidarea 
capacității de reacție în situații de criză 
sanitară și a sistemului de protecție civilă, 
pe baza principiului unei largi 
disponibilități și accesibilități a produselor 
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esențiale în caz de criză sanitară;

Amendamentul 26
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) infrastructura critică, fie ea fizică, 
analogă sau digitală, inclusiv elementele 
de infrastructură identificate drept critice 
în următoarele domenii: energie, 
transporturi (inclusiv transporturi publice 
și mobilitate activă), mediu, apă, sănătate, 
comunicații digitale și rețele securizate, 5 
G și rețele de comunicații electronice de 
foarte mare viteză, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing și edge sigure, procesarea 
sau stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, securitate și 
apărare, comunicații, mass-media, educație 
și formare, infrastructura electorală și 
clădirile sensibile, administrație publică, 
securitate, locuințe, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) furnizarea de bunuri și servicii care 
contribuie la funcționarea și întreținerea 
infrastructurii critice menționate la punctul 
(ii);

(iii) furnizarea de know-how, bunuri, 
tehnologii și servicii care contribuie la 
funcționarea și întreținerea infrastructurii 
critice menționate la punctul (ii);

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

iv) tehnologii generice, (iv) tehnologii generice, 
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transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii, inclusiv:

transformatoare, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru economia și viitorul 
industrial sustenabil și inovativ al Uniunii, 
inclusiv reindustrializarea, ținând seama 
de principiul tranziției juste și de beneficii 
ample pentru societate, inclusiv:

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, programele informatice, 
robotica, semiconductorii, 
microprocesoarele, tehnologiile de tip 
cloud și edge (procesare la margine), 
calculul de înaltă performanță, securitatea 
cibernetică, tehnologiile cuantice, fotonica, 
biotehnologia industrială,

(a) inteligența artificială, tehnologia 
blockchain și a registrelor distribuite, 
programele informatice, robotica, 
semiconductorii, microprocesoarele, 
tehnologiile de tip cloud și edge (procesare 
la margine), calculul de înaltă performanță, 
securitatea cibernetică, tehnologiile 
cuantice, fotonica, biotehnologia 
industrială,

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile, tehnologiile de 
stocare a energiei, inclusiv bateriile, 
tehnologiile de transport sustenabile, 
aplicațiile curate pe bază de hidrogen și de 
pile de combustie, tehnologiile de 
decarbonizare pentru industrie, captarea și 
stocarea dioxidului de carbon, tehnologiile 
economiei circulare,

(b) tehnologiile din domeniul energiei 
din surse regenerabile și alte tehnologii 
care contribuie la atingerea neutralității 
climatice până în 2050, tehnologiile de 
stocare a energiei, inclusiv bateriile 
sustenabile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile curate pe bază de 
hidrogen și de pile de combustie, 
tehnologiile de decarbonizare pentru 
industrie, infrastructura pentru captarea și 
stocarea dioxidului de carbon în procesele 
industriale, instalațiile de producere a 
energiei din surse biologice și fabrici care 
deservesc obiectivele tranziției energetice, 
tehnologiile economiei circulare și 



AD\1214550RO.docx 29/43 PE655.653v02-00

RO

lanțurile de aprovizionare,

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sisteme și tehnologii spațiale, 
inclusiv componente spațiale critice, 
precum și servicii și aplicații spațiale;

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

v) instalațiile de producție pentru 
producerea în masă a componentelor și 
dispozitivelor pentru tehnologiile 
informației și comunicațiilor în UE;

(v) instalațiile de reciclare și de 
producție pentru producerea în masă a 
componentelor și dispozitivelor pentru 
tehnologiile informației și comunicațiilor 
în Uniune;

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

vi) furnizarea și stocarea de factori de 
producție critici pentru actorii publici, 
întreprinderile sau consumatorii din UE, 
inclusiv energie, materii prime sau 
alimente, ținând seama de eficiența și 
circularitatea resurselor în cadrul lanțurilor 
valorice strategice;

(vi) furnizarea și stocarea de factori de 
producție critici pentru actorii publici, 
întreprinderile sau consumatorii din 
Uniune, inclusiv energie, materii prime 
(mai puțin în cazurile deja vizate de 
cerințele legale) sau alimente, ținând 
seama de eficiența și circularitatea 
resurselor în cadrul lanțurilor valorice 
strategice și de ecosistemele strategice;

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

vii) tehnologiile și factorii de producție 
critici pentru securitatea Uniunii și a 
statelor sale membre, cum ar fi sectorul 
apărării și cel spațial și securitatea 
cibernetică, precum și produsele cu dublă 
utilizare, astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul 1 din Regulamentul 
(CE) nr. 428/2009 al Consiliului.

(vii) tehnologiile, factorii de producție și 
aplicațiile critice pentru securitatea 
Uniunii și a statelor sale membre, cum ar fi 
sectorul securității, al apărării și cel spațial 
și securitatea cibernetică, precum și 
produsele cu dublă utilizare și componente 
civile, astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 
428/2009 al Consiliului sau orice versiune 
ulterioară revizuită și legislație conexă. 
Mai mult, destinatarii finali nu au dreptul 
să exporte tehnologie din domeniul 
apărării către țări terțe care amenință 
integritatea teritorială a statelor membre 
sau care încalcă în mod sistematic dreptul 
internațional ori inhibă securitatea și 
stabilitatea regională sau globală.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) investiții și asistență tehnică 
pentru întreprinderi, în special pentru 
IMM-uri, întreprinderi nou-înființate, 
întreprinderi familiale și comunități, 
pentru a spori reziliența lanțurilor lor 
valorice și a modelelor lor de afaceri, 
pentru a promova competențele 
antreprenoriale, precum și pentru a 
sprijini condițiile de stimulare a spiritului 
antreprenorial, inclusiv prin dezvoltarea 
de rețele de clustere și de centre de 
inovare digitală, precum și dezvoltarea 
tehnologică și durabilă tehnologică;

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul viib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(viib) capacități esențiale de detectare 
timpurie și capacități de răspuns 
instituțional și economic coordonat 
pentru a reacționa la riscurile de criză, 
precum și promovarea soluțiilor de 
continuitate a activităților și serviciilor în 
instituții și sectoare publice și private 
esențiale;

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul viic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viic) investiții în activitățile NewSpace, 
atât în amonte, cât și în aval, pentru a 
introduce pe piață cele mai promițătoare 
tehnologii și aplicații, asigurând astfel 
competitivitatea industriei spațiale 
europene;

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul viid (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viid) investiții strategice în proiecte de 
energie din surse regenerabile și în 
proiecte de eficiență energetică, inclusiv 
renovarea clădirilor, cu un potențial 
ridicat de a contribui în mod semnificativ 
la îndeplinirea obiectivelor stabilite în 
Directivele (UE) 2018/2001, (UE) 
2018/2002 și (UE) 2018/844 și de a 
contribui la realizarea unui sector al 
construcțiilor neutru și eficient din punct 
de vedere al energiei, ca parte a Pactului 
verde european, astfel cum este prevăzut 
în [strategia privind renovarea în masă] 
sau în cadrul mecanismului Uniunii de 
finanțare a energiei din surse 
regenerabile, eligibil în cadrul 
Programului InvestEU.
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Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – paragraful 2

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, toți destinatarii finali care primesc 
finanțare în cadrul acestei componente, în 
special cei care primesc finanțare 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. Sprijinul 
financiar nu se acordă atunci când un 
proiect nu este conform cu interesele 
strategice și economice ale Uniunii, de 
exemplu pentru proiecte care ar crește 
dependența față de lanțurile de 
aprovizionare vulnerabile sau 
nediversificate.

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea și investițiile din cadrul 
acestei componente asigură un sprijin 
adecvat pentru provocările paralele 
asociate tranziției climatice și celei 
digitale.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Pentru operațiunile de finanțare și 
de investiții din cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice în sectorul 

8. Pentru operațiunile de finanțare și 
de investiții din cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice în sectorul 
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apărării și cel spațial și în domeniul 
securității cibernetice, orientările în materie 
de investiții pot stabili limitări în ceea ce 
privește transferul și acordarea de licențe 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală pentru tehnologiile critice și 
tehnologiile care contribuie la protejarea 
securității Uniunii și a statelor sale 
membre.

securității și al apărării și cel spațial și în 
domeniul securității cibernetice, orientările 
în materie de investiții pot stabili limitări în 
ceea ce privește transferul și acordarea de 
licențe privind drepturile de proprietate 
intelectuală pentru tehnologiile critice și 
tehnologiile care contribuie la protejarea 
securității Uniunii și a statelor sale 
membre, mai ales atunci când destinatarii 
finali comercializează produse din 
domeniul apărării, al spațiului și al 
securității cibernetice cu țări terțe care 
amenință integritatea teritorială a statelor 
membre, încalcă dreptul internațional și 
distorsionează în mod sistematic 
securitatea și pacea regională.

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă, platforma de 
consiliere InvestEU promovează și oferă 
asistență tehnică întreprinderilor eligibile, 
precum și proceduri pentru simplificarea 
sarcinilor administrative excesive.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă este cazul, să acorde asistență 
promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea 
proiectelor lor astfel încât să îndeplinească 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 7 și 
criteriile de eligibilitate prevăzute la 
articolul 13 și să faciliteze dezvoltarea de 
proiecte importante de interes european 
comun și de agregatori pentru proiectele de 
dimensiuni mici, inclusiv prin intermediul 
platformelor de investiții menționate la 
litera (f) de la prezentul alineat, cu condiția 

(c) dacă este cazul, să acorde asistență 
promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea 
proiectelor lor astfel încât să îndeplinească 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 7 și 
criteriile de eligibilitate prevăzute la 
articolul 13 și să faciliteze dezvoltarea de 
proiecte importante de interes european 
comun în conformitate cu obiectivele 
climatice de ansamblu ale Uniunii, 
enumerând aici și tranziția justă către o 
economie neutră climatic, și de agregatori 
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ca această asistență să nu aducă atingere 
concluziilor Comitetului pentru investiții în 
ceea ce privește acoperirea garanției UE cu 
privire la astfel de proiecte;

pentru proiectele de dimensiuni mici, 
inclusiv prin intermediul platformelor de 
investiții menționate la litera (f) de la 
prezentul alineat, precum și de alianțe 
strategice, care să contribuie la stabilire a 
unor lanțuri valorice strategice în 
abordarea ecosistemică, cu condiția ca 
această asistență să nu aducă atingere 
concluziilor Comitetului pentru investiții în 
ceea ce privește acoperirea garanției UE cu 
privire la astfel de proiecte;

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea cerințelor prevăzute la primul 
paragraf pentru proiectele din sectorul 
apărării și cel spațial trebuie să respecte 
toate obligațiile în materie de 
confidențialitate sau de păstrare a 
secretului profesional.

Aplicarea cerințelor prevăzute la primul 
paragraf pentru proiectele din sectorul 
apărării și cel spațial trebuie să respecte 
toate obligațiile în materie de 
confidențialitate sau de păstrare a 
secretului profesional, cu excepția cazului 
în care există supoziții sau dovezi că 
proiectele ar putea fi în beneficiul unor 
țări terțe care amenință integritatea 
teritorială a statelor membre, încalcă 
dreptul internațional și tulbură pacea și 
securitatea regională. Beneficiarii 
potențiali, beneficiarii, participanții și 
destinatarii finali ai instrumentelor 
financiare trebuie să fie făcuți cunoscuți 
într-o manieră pe deplin transparentă. 
Aceștia trebuie să fie luați în evidență 
într-un sistem de monitorizare digitală 
pentru fondurile Uniunii. Acest sistem va 
fi conceput de Comisie.

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 12 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) locuințe sociale accesibile;58 (ii) locuințe sociale accesibile, 
sănătoase și eficiente din punct de vedere 
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energetic58;
_________________ _________________
58 Locuințele sociale accesibile trebuie 
înțelese ca fiind destinate persoanelor 
defavorizate sau grupurilor dezavantajate 
din punct de vedere social, care, din cauza 
constrângerilor de solvabilitate, trăiesc în 
condiții precare de locuit sau nu pot obține 
locuințe în condiții de piață.

58 Locuințele sociale accesibile trebuie 
înțelese ca fiind destinate persoanelor 
defavorizate sau grupurilor dezavantajate 
din punct de vedere social, care, din cauza 
constrângerilor de solvabilitate, trăiesc în 
condiții precare de locuit sau nu pot obține 
locuințe în condiții de piață.

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.1 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la furnizarea infrastructurii 
critice, defalcate pe infrastructură fizică și 
pe bunuri și servicii asociate, dacă este 
cazul 

8.1 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la furnizarea infrastructurii 
critice, defalcate pe infrastructură fizică și 
virtuală și pe bunuri și servicii asociate, 
dacă este cazul

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.3 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la dezvoltarea unor 
tehnologii și factori de producție critici 
pentru securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, precum și a produselor cu dublă 
utilizare 

8.3 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la cercetarea și dezvoltarea 
unor tehnologii și factori de producție 
critici pentru securitatea Uniunii și a 
statelor sale membre, precum și a 
produselor cu dublă utilizare

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.4 a Numărul de clustere și centre de 
inovare digitală sprijinite pentru crearea 
de sinergii între întreprinderile și 
companiile regionale, naționale, europene 
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și private;

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.5 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la furnizarea, fabricarea și 
stocarea factorilor de producție critici, 
inclusiv a materialelor pentru asistența 
medicală critică

8.5 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la furnizarea, fabricarea și 
stocarea factorilor de producție critici, 
dacă nu sunt în limitele cerințelor legale 
în vigoare, inclusiv a materialelor pentru 
asistența medicală critică

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7 a Numărul și volumul operațiunilor 
menite să ajute întreprinderile și 
comunitățile, în special IMM-urile, să 
efectueze tranziția digitală și să crească 
reziliența lanțurilor valorice și a 
modelelor lor de afaceri

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7 b Numărul de întreprinderi nou-
înființate, de întreprinderi de 
antreprenoriat tehnologic și de ecosisteme 
de inovare care au fost sprijinite și au fost 
dezvoltate de acest instrument de 
investiții, numărul și volumul 
operațiunilor de promovare a spiritului 
antreprenorial

Amendamentul 52
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Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7 c Numărul și volumul de operațiuni 
care contribuie la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră până la realizarea 
unei economii cu un nivel net de astfel de 
emisii egal cu zero, în conformitate cu 
obiectivele climatice europene

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.7 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7 d Numărul de angajamente ale 
platformelor europene de consiliere în 
materie de investiții din regiunile și statele 
membre cu rezultate limitate până în 
prezent în inițierea și dezvoltarea 
proiectelor și în sectoarele industriale cu 
investiții insuficiente care nu au 
beneficiat în trecut de instrumentele de 
investiții ale Uniunii

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.7 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7 e Creșterea volumului de investiții 
din capitaluri private și capitaluri de risc 
în proiecte asociate

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – punctul 8.7 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7 f Amploarea regională și națională 
care să ilustreze că statele membre și 
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regiunile de destinație sunt distribuite în 
mod uniform pe teritoriul Uniunii și că nu 
există o concentrare a beneficiilor într-un 
număr limitat de state membre sau 
regiuni

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Anexa V – partea A – paragraful 2 – punctul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul sprijinului pentru 
operațiuni de finanțare sau de investiții în 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice, investiția nu ar fi fost 
efectuată deloc sau nu ar fi fost efectuată în 
aceeași măsură prin finanțare pe piață de 
către entitățile stabilite și care își 
desfășoară activitate în Uniune din cauza 
dificultăților de a internaliza beneficiile 
furnizate în interes strategic european;

(f) în cazul sprijinului pentru 
operațiuni de finanțare sau de investiții în 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice, investiția nu ar fi fost 
efectuată deloc sau nu ar fi fost efectuată 
prin finanțare pe piață de către entitățile 
stabilite și care își desfășoară activitatea în 
Uniune din cauza dificultăților de a 
internaliza beneficiile furnizate în interes 
strategic european și pentru 
competitivitatea sa pe termen lung;

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Anexa V – partea A – paragraful 2 – punctul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operațiunile de finanțare sau de 
investiții în cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice pot fi, de 
asemenea, considerate adiționale dacă 
respectivele operațiuni nu ar fi fost 
efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate 
în aceeași măsură de către alte entități 
private și publice stabilite și care își 
desfășoară activitatea în Uniune fără 
sprijinul Fondului InvestEU.

(3) Operațiunile de finanțare sau de 
investiții în cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice pot fi, de 
asemenea, considerate adiționale dacă 
respectivele operațiuni nu ar fi fost 
efectuate de către alte entități private și 
publice stabilite și care își desfășoară 
activitatea în Uniune fără sprijinul 
Fondului InvestEU.

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Anexa V – partea B – paragraful 1 – punctul 12 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) investiții legate de minerit sau de 
extracție, prelucrare, distribuție, depozitare 
sau ardere a combustibililor fosili solizi și a 
petrolului, precum și investiții legate de 
extracția gazelor naturale. Această 
excludere nu se aplică:

(12) investiții legate de minerit sau de 
extracție, prelucrare, distribuție, depozitare 
sau ardere a combustibililor fosili și a 
petrolului, precum și investiții legate de 
extracția gazelor naturale. Această 
excludere nu se aplică proiectelor eligibile 
în cadrul [Fondului pentru o tranziție 
justă].

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Anexa V – partea B – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiectelor pentru care nu există o 
tehnologie alternativă viabilă;

eliminat

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Anexa V – partea B – paragraful 1 – punctul 12 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectelor legate de prevenirea și 
controlul poluării;

eliminat

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Anexa V – partea B – paragraful 1 – punctul 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectelor care dispun de 
instalații de captare și stocare a 
carbonului sau de instalații de captare și 
utilizare a carbonului; proiectelor 
industriale sau de cercetare care conduc 
la reduceri substanțiale ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră față de indicele sau 
indicii de referință aplicabili ai sistemului 
UE de comercializare a certificatelor de 
emisii;

eliminat
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