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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 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 

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

susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
și nevoia de a răspunde la provocările-
cheie de la nivelul societății, cum ar fi 
sustenabilitatea sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii, în 
special obiectivul dublu de accelerare a 
tranziției climatice și a celei digitale, și 
pentru a susține o redresare economică 
rapidă, incluzivă și sănătoasă, este necesar 
să se acorde sprijin pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

Or. en

Amendamentul 2

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 

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

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

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Ratele scăzute de investiții în 
infrastructură din Uniune în timpul crizei 
financiare, precum și în timpul crizei 
determinate de COVID-19, au subminat 
capacitatea Uniunii de a stimula creșterea 
sustenabilă, crearea de locuri de muncă, 
competitivitatea și convergența. De 
asemenea, creează riscul de consolidare a 
dezechilibrelor și afectează dezvoltarea 
regiunilor pe termen lung, ceea ce este 
vizibil mai ales în cazul infrastructurii 
digitale. Este esențial să se sprijine 
conectivitatea în toate regiunile Uniunii, 
să se încurajeze digitalizarea serviciilor 
publice, să se ofere sprijin întreprinderilor 
nou-înființate din domeniul digital și 
IMM-urilor inovatoare pentru a le 
permite să concureze mai bine și să se 
extindă, precum și să se accelereze 
transformarea digitală a întregii 
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investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
infrastructura maritimă și în infrastructura 
digitală. Programul InvestEU trebuie să 
acorde prioritate domeniilor în care nu 
există investiții suficiente și în care sunt 
necesare investiții suplimentare. Pentru a 
maximiza impactul și valoarea adăugată a 
sprijinului financiar din partea Uniunii, 
este adecvat să se promoveze un proces de 
investiții raționalizat, care să ofere 
vizibilitate rezervei de proiecte și să 
dezvolte la maximum sinergiile dintre 
programele relevante ale Uniunii în 
domenii precum transporturile, energia și 
digitalizarea. Având în vedere amenințările 
la adresa siguranței și securității, proiectele 
de investiții care beneficiază de sprijin din 
partea Uniunii trebuie să includă măsuri 
care vizează reziliența infrastructurii, 
inclusiv întreținerea și siguranța 
infrastructurii, și trebuie să țină seama de 
principiile protejării cetățenilor în spațiile 
publice. Aceste măsuri trebuie să fie 
complementare eforturilor depuse de alte 
fonduri ale Uniunii care oferă sprijin 
pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

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

Or. en



PA\1210009RO.docx 7/22 PE655.653v01-00

RO

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Chiar dacă nivelul investițiilor 
totale din Uniune era în creștere înainte de 
criza determinată de COVID-19, 
investițiile în activități cu risc ridicat, cum 
ar fi cercetarea și inovarea, erau 
insuficiente, iar în prezent se estimează că 
au suferit o lovitură puternică din cauza 
crizei. Ca parte a Strategiei Europa 2020, 
statele membre au convenit ca până în 
2020, cel puțin 3 % din PIB să fie investiți 
în cercetare și inovare, însă acest lucru 
nu a fost realizat până în prezent. 
Cercetarea și inovarea vor avea un rol 
important în depășirea crizei și în crearea 
tehnologiilor necesare pentru înfăptuirea 
politicilor și obiectivelor Uniunii. Nivelul 
insuficient al investițiilor în cercetare și 
inovare rezultat are un efect negativ asupra 
competitivității industriale și economice a 
Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor 
săi. Fondul InvestEU trebuie să furnizeze 
produse financiare corespunzătoare pentru 
a acoperi diferitele etape ale ciclului de 
inovare și o gamă largă de părți interesate, 
în special pentru a permite extinderea și 
implementarea de soluții la o scară 
comercială în Uniune, astfel încât aceste 
soluții să fie competitive pe piețele 
mondiale și să se poată promova excelența 
Uniunii la nivel mondial în materie de 
tehnologii sustenabile, în sinergie cu 
Orizont Europa, inclusiv cu Consiliul 
european pentru inovare. În acest sens, 
experiența dobândită grație instrumentelor 
financiare, precum InnovFin – Finanțare 
UE pentru inovatori, implementate în 
cadrul programului Orizont 2020 pentru 
facilitarea și accelerarea accesului la 
finanțare pentru întreprinderile inovatoare, 
trebuie să constituie o bază solidă pentru 



PE655.653v01-00 8/22 PA\1210009RO.docx

RO

furnizarea acestui sprijin specific.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii, oferind un 
loc de muncă unui număr de peste 22 de 
milioane de persoane. Sectorul turismului 
a înregistrat o scădere drastică a activității 
economice ca urmare a pandemiei de 
COVID-19, pierderile de venituri fiind 
estimate la 85 % pentru hoteluri, 
restaurante, operatori de turism, agenții 
de voiaj și transportul feroviar pe distanțe 
lungi, respectiv la 90 % pentru croaziere 
și companii aeriene, începând din luna 
mai 2020. Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la consolidarea competitivității 
sale pe termen lung prin sprijinirea unei 
redresări sustenabile, inovatoare și 
digitale în sectorul turismului.

Or. en

Amendamentul 6

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 

(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 
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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.

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-uri, și, în același timp, să 
asigure un accent puternic al investitorilor 
pe prioritățile de politică ale Uniunii pe 
termen mediu și lung, cum ar fi Pactul 
verde european, Planul de investiții al 
Pactului verde european, Strategia privind 
conturarea viitorului digital al Europei, 
Strategia europeană privind datele, 
Cartea albă privind inteligența artificială, 
noua strategie industrială pentru Europa, 
inclusiv abordarea ecosistemică, Strategia 
pentru IMM-uri și Europa socială 
puternică pentru tranziții juste. Programul 
InvestEU trebuie să sporească în mod 
semnificativ capacitatea de asumare a 
riscurilor a Grupului Băncii Europene de 
Investiții (BEI) și a băncilor și instituțiilor 
naționale de promovare, precum și a altor 
parteneri de implementare în sprijinul 
redresării economice.

Or. en

Amendamentul 7

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 

(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, digitalizată, 
favorabilă incluziunii și integrată poate 
proteja piața unică și condițiile echitabile 
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beneficiul celor mai afectate statele 
membre.

de concurență și în beneficiul celor mai 
afectate statele membre.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
climatice și a tranziției digitale, dar care, 
în același timp, consolidează 
competitivitatea economiilor statelor 
membre, inclusiv necesitatea de a 
reconstrui capacitatea de producție a 
statelor membre și de a crea investiții 
orientate spre viitor ce promovează 
antreprenoriatul și crearea de locuri de 
muncă, precum și a rezilienței consolidate, 
inclusiv prin reducerea dependenței de 
lanțurile de aprovizionare vulnerabile. 
Proiectele ar trebui să aibă o valoare 
adăugată la nivelul Uniunii și ar trebui 
ori să fie transfrontaliere, ori să genereze 
o valoare adăugată reală în mai multe 
state membre sau regiuni prin efecte de 
propagare. Nicio parte a sprijinului nu ar 
trebui 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, 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 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Componenta pentru investiții 
europene strategice trebuie să vizeze și 
furnizorii stabiliți și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
care ar avea nevoie de investiții pe termen 
lung sau care fac obiectul mecanismului de 
examinare a investițiilor străine directe. În 
plus, proiectele importante de interes 
european comun trebuie să poată beneficia 
în mod special de sprijin în cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice. Cu toate acestea, nu ar trebui 
să se acorde sprijin financiar atunci când 
un proiect nu corespunde intereselor 
strategice și economice ale Uniunii, de 
exemplu în cazul proiectelor care ar 
crește dependența de lanțurile de 
aprovizionare vulnerabile sau 
nediversificate.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Adăugarea componentei pentru 
investiții europene strategice ar trebui să 
răspundă nevoilor strategice ale Uniunii 
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și să urmărească prosperitatea sa 
economică în viitor. Crearea acestei 
componente este necesară ca urmare a 
pandemiei mondiale de COVID-19, a 
impactului acesteia asupra lanțurilor de 
aprovizionare și a apariției anumitor 
vulnerabilități. 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 în mod corespunzător valoarea 
adăugată la nivelul Uniunii a 
programului InvestEU în cadrul 
redresării economice.

Or. en

Amendamentul 11

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 

(59) În contextul Fondului InvestEU, 
este nevoie să se asigure sprijin pentru 
dezvoltarea de proiecte și pentru 
consolidarea capacităților în vederea 
dezvoltării capacităților organizaționale și 
a activităților de dezvoltare a piețelor, 
necesare pentru a crea proiecte de calitate. 
Acest tip de sprijin trebuie, de asemenea, 
să vizeze intermediarii financiari care sunt 
esențiali pentru a ajuta întreprinderile mici 
să aibă acces la finanțare și să își atingă 
întregul potențial și ar trebui să includă 
asistență tehnică. Ar trebui să se pună un 
accent deosebit pe reducerea sarcinii 
administrative, în special pentru IMM-
uri. De asemenea, obiectivul urmărit de 
sprijinul consultativ este crearea condițiilor 
necesare pentru creșterea numărului 
potențial de destinatari eligibili din cadrul 
segmentelor de piață emergente, în special 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 12

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, în conformitate cu obiectivele 
componentei pentru investiții europene 
strategice, pentru a sprijini creșterea pe 
termen lung, locurile de muncă de calitate 
și competitivitatea. Aceste resurse 
suplimentare trebuie utilizate în așa fel 
încât să se asigure respectarea termenelor 
prevăzute în Regulamentul [EURI].

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Un cuantum de 31 153 850 000 
EUR (în prețuri curente) din cuantumul 
menționat la alineatul (1) primul paragraf 
se alocă pentru operațiunile de 
implementare a măsurilor menționate la 
articolul 2 din Regulamentul [EURI] 
pentru obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (e). Suma ar trebui să 
fie distribuită în mod egal între inițiativele 
care sprijină tranziția climatică și cea 
digitală, cu scopul de a asigura un sprijin 
adecvat pentru ambele provocări.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) componenta de politică pentru (e) componenta de politică pentru 
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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:

investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice, orientate spre viitor, 
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 
climatice și a tranziției digitale, dar care, 
în același timp, consolidează 
competitivitatea economiilor statelor 
membre, inclusiv necesitatea de a 
reconstrui capacitatea de producție a 
statelor membre și de a promova 
antreprenoriatul și crearea de locuri de 
muncă, precum și a rezilienței consolidate, 
în unul dintre următoarele domenii:

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) investițiile și asistența tehnică 
acordate întreprinderilor, în special IMM-
urilor, în vederea digitalizării activităților 
și creșterea rezilienței lanțurilor lor 
valorice și a modelelor de afaceri, precum 
și inițiativele de promovare a 
antreprenoriatului;

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul ii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) investițiile strategice în proiecte în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
cu un potențial ridicat de a contribui în 
mod semnificativ la atingerea obiectivelor 
stabilite în Directiva (UE) 2018/2001, 
punând un accent deosebit pe accelerarea 
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implementării în regiunile Uniunii 
identificate ca posedând cele mai 
abundente resurse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) tehnologii generice, 
transformatoare, cu emisii reduse de 
carbon și digitale esențiale, precum și 
cercetare și inovare revoluționară în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul industrial al 
Uniunii și competitivitatea sa pe termen 
lung și sunt în concordanță cu prioritățile 
stabilite în programul Orizont Europa; 
aceste investiții se realizează, de 
asemenea, în conformitate cu strategiile 
pe termen lung pentru viitorul industrial 
european și pentru IMM-urile europene; 
domeniile includ:

Or. en

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 20

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 UE, 
inclusiv energie, materii prime sau 
alimente, ținând seama de eficiența și 
circularitatea resurselor în cadrul lanțurilor 
valorice strategice și de ecosistemele 
strategice;

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii - 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, 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. Nu 
trebuie să se acorde sprijin financiar 
atunci când un proiect nu corespunde 
intereselor strategice și economice ale 
Uniunii, de exemplu în cazul proiectelor 
care ar crește dependența de lanțurile de 
aprovizionare vulnerabile sau 
nediversificate.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii - paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Finanțarea și investițiile acordate în 
cadrul acestei componente pentru 
activități legate de tranziția climatică și 
cea digitală trebuie să fie distribuite în 
mod egal între cele două provocări 
paralele.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partenerii de implementare au obiectivul ca 
cel puțin 60 % din investițiile efectuate în 
cadrul componentei de politică pentru 
infrastructura sustenabilă să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și mediu.

Partenerii de implementare au obiectivul ca 
cel puțin 55 % din investițiile efectuate în 
cadrul componentei de politică pentru 
infrastructura sustenabilă să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și mediu.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă este cazul, să acorde asistență 
promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea 
proiectelor lor astfel încât să îndeplinească 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 7 și 
criteriile de eligibilitate prevăzute la 
articolul 13 și să faciliteze dezvoltarea de 
proiecte importante de interes european 
comun și de agregatori pentru proiectele de 
dimensiuni mici, inclusiv prin intermediul 
platformelor de investiții menționate la 
litera (f) de la prezentul alineat, cu condiția 
ca această asistență să nu aducă atingere 
concluziilor Comitetului pentru investiții în 
ceea ce privește acoperirea garanției UE cu 

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

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8.3 Numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la 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

Or. en

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7a Numărul și volumul operațiunilor 
menite să ajute întreprinderile, în special 
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IMM-urile, să își digitalizeze activitatea;
Or. en

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.7b Numărul și volumul operațiunilor 
vizând promovarea antreprenoriatului;

Or. en

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa V – partea A – punctul 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 în 
aceeași măsură 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 
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pentru competitivitatea sa pe termen lung;

Or. en


