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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Bugetul UE urmărește să îmbunătățească calitatea vieții în Uniunea Europeană pentru toate 

persoanele și în toate regiunile prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene 

(fondurile ESI). Programul InvestEU, pe de altă parte, este menit să ofere o garanție bugetară 

a UE pentru a sprijini investițiile și accesul la finanțare în UE. 

Prezentul aviz se axează pe relația dintre aceste două instrumente de investiții, precum și pe 

aspecte legate de rolul regiunilor în InvestEU (inclusiv rolul autorităților locale și regionale și 

rolul partenerilor de implementare, pe lângă cel al BEI). 

Pentru CFM 2021-2027, Comisia Europeană propune să se reducă cu 10 % resursele pentru 

toate fondurile ESI în raport cu actualul CFM. Cu toate că sunt prevăzute mijloace financiare 

suplimentare pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune 

este redus cu aproape jumătate, iar resursele pentru cooperarea transfrontalieră (INTERREG) 

reprezintă numai 2,5 % din alocarea totală pentru politica de coeziune. Aceasta este situația 

actuală, pe care noi, Parlamentul European, dorim să o schimbăm. 

Politica de coeziune este singura politică a UE care le dă statelor membre și regiunilor 

posibilitatea de a pune în aplicare strategii de dezvoltare reale pentru diferite regiuni și de a se 

implica pe deplin în politicile europene, cum ar fi piața internă. Ea reprezintă principalul 

instrument al UE pentru coeziunea economică, socială și teritorială și o politică de investiții 

pe termen lung, pusă în aplicare prin intermediul programelor operaționale naționale și 

regionale. 

Propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune, RDC (2018/0196(COD)) – 

regulamentul de bază privind FEDR, Fondul de coeziune, Fondul social european (FSE +) și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) – prevede că resurse din 

fondurile ESI destinate politicii de coeziune pot fi alocate către InvestEU sau transferate către 

alte fonduri sau instrumente. Un procentaj de 5 % din alocarea totală din fondurile care fac 

obiectul gestiunii partajate (și, în cazuri motivate corespunzător, chiar și un procentaj mai 

mare) poate contribui la InvestEU. 

Raportoarea nu este de acord cu această strategie. Potrivit raportoarei, acest lucru nu va face 

decât să încurajeze statele membre să-și retragă resursele destinate proiectelor ce țin de 

politica de coeziune. Întrucât normele propuse care reglementează sumele transferate către 

InvestEU sunt mai simple (de exemplu, nu se aplică normele privind ajutorul de stat), statele 

membre pot merge în această direcție și pot pierde din vedere nevoile regionale, care sunt 

apărate cel mai bine de actuala politică de coeziune. 

Adoptând aceeași poziție ca și coraportorii cu privire la RDC, care se opun propunerii privind 

contribuția la InvestEU din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate (articolul 10 din 

RDC), raportoarea recomandă să se elimine așa-numitul „compartiment al statului membru” 

al InvestEU. Deși se apreciază eforturile de îmbunătățire a sinergiilor și a complementarității 

dintre fondurile ESI și InvestEU, un simplu transfer de mijloace ce conduce la reducerea 

resurselor proiectelor ce țin de politica de coeziune nu este soluția potrivită. Și acest 

raționament a făcut parte din poziția adoptată de PE în cursul așa-numitei „proceduri 

omnibus”. 
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Raportoarea își dă seama că acest lucru ar presupune o schimbare majoră pentru programul 

InvestEU propus. Cu toate acestea, raportoarea consideră că succesul neîntrerupt al unei 

viitoare politici de coeziune, care este principala politică de investiții a Europei și una dintre 

cele mai concrete exprimări ale solidarității europene, este legat de finanțarea disponibilă. 

Reducerea acestei finanțări ar fi contraproductivă și nu ar folosi niciunei persoane din nicio 

regiune vizată. 
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AMENDAMENTELE 

Comisia pentru dezvoltare regională invită Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri 

economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

 

Amendamentul  1 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

față de 2,2 % în 2009, activitățile de 

investiții în infrastructură din Uniune în 

2016 au fost mai mici cu 20 % față de 

ratele de investiții înregistrate înainte de 

criza financiară mondială. Astfel, dacă se 

poate observa o redresare a rapoartelor 

investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne 

sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de 

la o perioadă de redresare puternică și este 

insuficientă pentru a compensa anii cu un 

nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, 

nivelurile și previziunile actuale de 

investiții nu acoperă nevoile de investiții 

structurale ale Uniunii în contextul 

schimbărilor tehnologice și al 

competitivității globale, inclusiv pentru 

inovare, competențe, infrastructură, 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și 

nevoia de a răspunde la provocările-cheie 

de la nivelul societății, cum ar fi 

sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. 

În consecință, este necesar un sprijin 

permanent pentru a remedia 

disfuncționalitățile pieței și situațiile de 

investiții suboptime pentru a reduce 

deficitul în materie de investiții în 

sectoarele vizate astfel încât obiectivele de 

politică ale UE să fie îndeplinite. 

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

față de 2,2 % în 2009, activitățile de 

investiții în infrastructură din Uniune în 

2016 au fost mai mici cu 20 % față de 

ratele de investiții înregistrate înainte de 

criza financiară mondială. Astfel, dacă se 

poate observa o redresare a rapoartelor 

investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne 

sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de 

la o perioadă de redresare puternică și este 

insuficientă pentru a compensa anii cu un 

nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, 

nivelurile și previziunile actuale de 

investiții nu acoperă nevoile de investiții 

structurale ale Uniunii în contextul 

schimbărilor tehnologice și al 

competitivității globale, inclusiv pentru 

inovare, competențe, infrastructură, 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), 

investiții verzi și nevoia de a răspunde la 

provocările-cheie de la nivelul societății, 

cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea 

populației. În consecință, este necesar un 

sprijin permanent pentru a remedia 

disfuncționalitățile pieței și situațiile de 

investiții suboptime cu scopul de a reduce 

deficitul în materie de investiții în 

sectoarele vizate, astfel încât decalajele 

dintre nivelurile de dezvoltare să fie 

reduse și obiectivele de politică ale UE să 

fie îndeplinite. 
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Amendamentul  2 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii ambițioase de finalizare a pieței 

unice și de stimulare a creșterii durabile și 

a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea 

piețelor de capital, Strategia privind piața 

unică digitală, pachetul „Energie curată 

pentru toți europenii”, Planul de acțiune al 

UE pentru o economie circulară, Strategia 

pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, Strategia privind 

apărarea și Strategia spațială pentru 

Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar 

consolida sinergiile dintre acele strategii 

care se consolidează reciproc, sprijinind 

investițiile și accesul la finanțare. 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii ambițioase de finalizare a pieței 

unice și de stimulare a creșterii și a 

locurilor de muncă durabile și favorabile 

incluziunii, cum ar fi Strategia Europa 

2020, uniunea piețelor de capital, Strategia 

privind piața unică digitală, pachetul 

„Energie curată pentru toți europenii”, 

Planul de acțiune al UE pentru o economie 

circulară, Strategia pentru o mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, 

Strategia privind apărarea, Strategia 

spațială pentru Europa și Pilonul european 

al drepturilor sociale. Fondul InvestEU ar 

exploata și ar consolida sinergiile dintre 

acele strategii care se consolidează 

reciproc, sprijinind investițiile și accesul la 

finanțare în toate regiunile, în special în 

regiunile în care acest acces este limitat 

din punct de vedere structural. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 

european pentru coordonarea politicilor 

economice este cadrul de identificare a 

priorităților naționale în materie de reformă 

și de monitorizare a punerii lor în aplicare. 

Statele membre își elaborează propriile 

strategii naționale de investiții multianuale 

în sprijinul acelor priorități în materie de 

reformă. Strategiile ar trebui prezentate 

împreună cu programele naționale de 

reformă pentru a contura și a coordona 

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 

european pentru coordonarea politicilor 

economice este cadrul de identificare a 

priorităților naționale în materie de reformă 

și de monitorizare a punerii lor în aplicare. 

Statele membre, în cooperare cu 

autoritățile locale și regionale, își 

elaborează propriile strategii naționale de 

investiții multianuale în sprijinul acelor 

priorități în materie de reformă. Strategiile 

ar trebui prezentate împreună cu 
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proiectele de investiții prioritare care vor fi 

sprijinite de finanțarea națională sau a 

Uniunii sau de ambele. De asemenea, 

acestea ar trebui să servească la utilizarea 

finanțării Uniunii într-o manieră coerentă și 

la optimizarea valorii adăugate a sprijinului 

financiar care urmează să fie primit în 

special din Fondurile structurale și de 

investiții europene, Funcția europeană de 

stabilizare a investițiilor și Fondul 

InvestEU, acolo unde este cazul. 

programele naționale de reformă pentru a 

contura și a coordona proiectele de 

investiții prioritare care vor fi sprijinite de 

finanțarea națională sau a Uniunii sau de 

ambele. De asemenea, acestea ar trebui să 

servească la utilizarea finanțării Uniunii 

într-o manieră coerentă și la optimizarea 

valorii adăugate a sprijinului financiar care 

urmează să fie primit în special din Funcția 

europeană de stabilizare a investițiilor și 

Fondul InvestEU, acolo unde este cazul. 

Amendamentul  4 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea competitivității 

Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al 

digitalizării, la durabilitatea creșterii 

economice a Uniunii, la reziliența și 

incluziunea socială și la integrarea piețelor 

de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor 

care remediază fragmentarea lor și care 

diversifică sursele de finanțare pentru 

întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar 

trebui să sprijine proiecte care sunt viabile 

din punct de vedere tehnic și economic, 

furnizând un cadru pentru utilizarea 

datoriei, pentru partajarea riscurilor și 

pentru instrumentele de capital bazate pe o 

garanție din bugetul Uniunii și pe 

contribuțiile partenerilor de implementare. 

Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul 

din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să 

vizeze în același timp contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor de politică ale 

Uniunii. 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să fie 

orientat spre coeziunea socială, 

economică și teritorială și să aibă 

capacitatea de a contribui la creșterea 

cererii agregate și la realizarea de 

investiții în infrastructura durabilă. În 

plus, acesta ar trebui să contribuie la 

îmbunătățirea competitivității Uniunii, 

inclusiv în domeniul inovării și al 

digitalizării, la durabilitatea creșterii 

economice a Uniunii, la reziliența și 

incluziunea socială și la integrarea piețelor 

de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor 

care remediază fragmentarea lor și care 

diversifică sursele de finanțare pentru 

întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar 

trebui să sprijine valoarea dublă a 

sectoarelor culturale și creative, proiecte 

care sunt viabile din punct de vedere 

tehnic, social și economic, furnizând un 

cadru pentru utilizarea datoriei, pentru 

partajarea riscurilor și pentru instrumentele 

de capital bazate pe o garanție din bugetul 

Uniunii și pe contribuțiile partenerilor de 

implementare, prin crearea unor locuri de 

muncă de calitate și prin îmbunătățirea 

bazei de producție a statelor membre. Ar 

trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul 

din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să 

vizeze în același timp contribuția la 
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îndeplinirea obiectivelor de politică ale 

Uniunii. 

 

Amendamentul  5 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Fondul InvestEU ar trebui să 

sprijine investițiile în active corporale și 

necorporale pentru a încuraja creșterea, 

investițiile și ocuparea forței de muncă, 

contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și 

la distribuirea mai echitabilă a veniturilor 

în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU 

ar trebui să completeze sprijinul Uniunii 

furnizat prin granturi. 

(6) Fondul InvestEU ar trebui să 

sprijine investițiile în active corporale și 

necorporale, inclusiv în patrimoniul 

cultural, pentru a încuraja dezvoltarea 

durabilă, investițiile și ocuparea forței de 

muncă, contribuind, astfel, la reducerea 

decalajelor dintre regiuni, la o bunăstare 

sporită, la distribuirea mai echitabilă a 

veniturilor în Uniune și la coeziunea 

economică, socială și teritorială a 

Uniunii. Intervenția din Fondul InvestEU 

ar trebui să completeze sprijinul Uniunii 

furnizat prin granturi. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Proiectele de investiții care primesc 

un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 

special în domeniul infrastructurii, ar trebui 

să fie supuse evaluării durabilității în 

conformitate cu orientările care ar trebui să 

fie elaborate de Comisie în cooperare cu 

partenerii de implementare în cadrul 

Programului InvestEU și folosind 

corespunzător criteriile prevăzute în 

[Regulamentul privind instituirea unui 

cadru de facilitare a investițiilor durabile] 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punct de vedere economic 

sau nu și dacă este în concordanță cu 

orientările elaborate pentru alte programe 

ale Uniunii. Astfel de orientări ar trebui să 

(12) Proiectele de investiții care primesc 

un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 

special în domeniul infrastructurii, ar trebui 

să fie supuse evaluării durabilității în 

conformitate cu orientările care ar trebui să 

fie elaborate de Comisie în cooperare cu 

partenerii de implementare în cadrul 

Programului InvestEU și folosind 

corespunzător criteriile prevăzute în 

[Regulamentul privind instituirea unui 

cadru de facilitare a investițiilor durabile] 

pentru a stabili dacă o activitate economică 

este durabilă din punct de vedere economic 

sau nu și dacă este coerentă cu orientările 

elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 

Astfel de orientări ar trebui să includă 
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includă dispoziții adecvate, pentru a evita o 

sarcină administrativă excesivă. 

dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină 

administrativă excesivă și pentru a stabili 

complementarități cu alte programe ale 

Uniunii. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Programul InvestEU ar trebui să 

integreze, de asemenea, perspectiva de 

gen în toate procesele sale de lucru și 

decizionale, ar trebui să se asigure că 

comitetele și echipele de proiect includ 

femei și bărbați într-o proporție 

echilibrată, precum și că punerea în 

aplicare a acestui fond contribuie la 

promovarea egalității de gen în 

conformitate cu obligațiile UE de 

integrare a dimensiunii de gen (articolul 8 

din TFUE). 

 

Amendamentul  8 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 

financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula creșterea durabilă, 

competitivitatea și convergența. Investițiile 

considerabile în infrastructura europeană 

sunt fundamentale pentru a îndeplini 

obiectivele de durabilitate ale Uniunii, 

inclusiv obiectivele climatice și energetice 

stabilite pentru 2030. În consecință, 

sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să 

vizeze investițiile în transporturi, energie, 

inclusiv eficiența energetică și energia 

regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, 

infrastructura maritimă și digitală. Pentru a 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 

financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula prosperitatea, creșterea 

durabilă, competitivitatea și convergența. 

Investițiile considerabile în infrastructura 

europeană sunt fundamentale pentru a 

îndeplini obiectivele de durabilitate ale 

Uniunii, inclusiv obiectivele climatice și 

energetice stabilite pentru 2030 și 2050. În 

consecință, sprijinul din Fondul InvestEU 

ar trebui să vizeze investițiile în 

infrastructurile din domeniul 

transporturilor, inclusiv în modernizarea 

infrastructurii existente, acordând o 
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maximiza impactul și valoarea adăugată ale 

sprijinului financiar din partea Uniunii, 

este adecvat să se promoveze un proces de 

investiții raționalizat, care să ofere 

vizibilitate proiectelor care trebuie 

finanțate și să permită asigurarea 

consecvenței între programele relevante ale 

Uniunii. Având în vedere amenințările la 

adresa securității, proiectele de investiții 

care beneficiază de sprijin din partea 

Uniunii ar trebui să țină seama de 

principiul protejării cetățenilor în spațiile 

publice. Această acțiune ar trebui să fie 

complementară eforturilor făcute din alte 

fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul 

european de dezvoltare regională, care 

oferă sprijin pentru componentele de 

securitate ale investițiilor în spații publice, 

transporturi, energie și alte infrastructuri 

critice. 

atenție deosebită siguranței și securității, 

al energiei, inclusiv al eficienței 

energetice și al energiei din surse 

regenerabile, al măsurilor de mediu, 

climatice, în infrastructura maritimă și 

digitală. Pentru a maximiza impactul și 

valoarea adăugată ale sprijinului financiar 

din partea Uniunii, este adecvat să se 

promoveze un proces de investiții 

raționalizat, care să ofere vizibilitate 

rezervei de proiecte și să permită 

asigurarea consecvenței și a 

complementarității între programele 

relevante ale Uniunii, evitând 

suprapunerile. Având în vedere 

amenințările la adresa securității, proiectele 

de investiții care beneficiază de sprijin din 

partea Uniunii ar trebui să țină seama de 

principiul protejării cetățenilor în spațiile 

publice. Această acțiune ar trebui să fie 

complementară eforturilor făcute din alte 

fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul 

european de dezvoltare regională, care 

oferă sprijin pentru componentele de 

securitate ale investițiilor în spații publice, 

transporturi, energie și alte infrastructuri 

critice. 

 

Amendamentul  9 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Chiar dacă nivelul investițiilor 

generale din Uniune crește permanent, 

investițiile în activități cu risc ridicat, cum 

ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă 

necorespunzătoare. Nivelul insuficient al 

investițiilor în cercetare și inovare rezultat 

are un efect negativ asupra competitivității 

industriale și economice a Uniunii și 

asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul 

InvestEU ar trebui să furnizeze produsele 

financiare corespunzătoare pentru a acoperi 

etapele diferite din ciclul de inovare și o 

gamă variată de părți interesate, în special 

(14) Chiar dacă nivelul investițiilor 

generale din Uniune crește permanent, 

investițiile în activități cu risc ridicat, cum 

ar fi cercetarea, inovarea și noile 

tehnologii, sunt încă necorespunzătoare. 

Nivelul insuficient al investițiilor în 

cercetare, inovare și noile tehnologii 

rezultat are un efect negativ asupra 

competitivității industriale și economice a 

Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor 

săi. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze 

produsele financiare corespunzătoare 

pentru a acoperi etapele diferite din ciclul 
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pentru a permite extinderea și 

implementarea de soluții la o scară 

comercială în Uniune și pentru ca aceste 

soluții să fie mai competitive pe piețele 

mondiale. 

de inovare și o gamă variată de părți 

interesate, prin sprijinirea clusterelor 

pentru inovare, în special pentru a permite 

extinderea și implementarea de soluții la o 

scară comercială în Uniune și pentru ca 

aceste soluții să fie mai competitive pe 

piețele mondiale. 

 

Amendamentul  10 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Întreprinderile mici și mijlocii 

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

Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă 

cu provocări în accesarea finanțării, din 

cauza faptului că se consideră că implică 

un risc ridicat și a lipsei de garanții reale 

suficiente a acestora. Provocări 

suplimentare apar din faptul că IMM-urile 

trebuie să rămână competitive implicându-

se în activități de digitalizare, de 

internaționalizare, de inovare și de 

perfecționare a forței lor de muncă. De 

asemenea, în comparație cu întreprinderile 

mari, IMM-urile au acces la un set mai 

limitat de surse de finanțare: acestea nu 

emit în mod obișnuit obligațiuni și au 

numai un acces limitat la bursele de valori 

sau la investitorii instituționali mari. 

Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar 

mai mari pentru IMM-urile ale căror 

activități se axează pe activele necorporale. 

IMM-urile din Uniune se bazează foarte 

mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare 

sub forma descoperirilor de cont, a 

împrumuturilor bancare sau a leasingului. 

Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu 

provocările menționate anterior și oferirea 

unor surse de finanțare mai diversificate 

sunt necesare pentru a crește capacitatea 

IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 

creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista 

încetinirii creșterii economice și pentru a 

transforma economia și sistemul 

(16) Întreprinderile mici și mijlocii 

(IMM-urile), inclusiv întreprinderile 

sociale, au un rol crucial în Uniune. Cu 

toate acestea, IMM-urile se confruntă cu 

provocări în accesarea finanțării, din cauza 

faptului că se consideră că implică un risc 

ridicat și din cauza lipsei de garanții reale 

suficiente a acestora. Provocări 

suplimentare apar din faptul că IMM-urile 

trebuie să rămână competitive implicându-

se în activități de digitalizare, de 

internaționalizare, de marketing, de 

inovare și de perfecționare a forței lor de 

muncă. De asemenea, în comparație cu 

întreprinderile mari, IMM-urile au acces la 

un set mai limitat de surse de finanțare: 

acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni 

și au numai un acces limitat la bursele de 

valori sau la investitorii instituționali mari. 

Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar 

mai mari pentru IMM-urile ale căror 

activități se axează pe activele necorporale. 

IMM-urile din Uniune se bazează foarte 

mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare 

sub forma descoperirilor de cont, a 

împrumuturilor bancare sau a leasingului. 

Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu 

provocările menționate anterior și oferirea 

unor surse de finanțare mai diversificate 

sunt necesare pentru a crește capacitatea 

IMM-urilor de a-și finanța înființarea, 

creșterea și dezvoltarea durabilă, pentru a 

rezista încetinirii creșterii economice și 
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financiar într-unul mai rezilient în timpul 

încetinirii creșterii economice sau al 

șocurilor. Acest lucru este complementar, 

de asemenea, inițiativelor întreprinse deja 

în contextul uniunii piețelor de capital. 

Fondul InvestEU ar trebui să ofere 

posibilitatea de a viza produse financiare 

specifice, mai direcționate. 

pentru a conferi un plus de reziliență 

economiei și sistemului financiar în 

timpul încetinirii creșterii economice sau al 

șocurilor și a le face capabile să creeze 

locuri de muncă și să asigure bunăstarea 

socială. Acest lucru este complementar, de 

asemenea, inițiativelor întreprinse deja în 

contextul uniunii piețelor de capital. 

Fondul InvestEU ar trebui să ofere 

posibilitatea de a viza produse financiare 

specifice, mai direcționate. 

 

Amendamentul  11 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Potrivit celor prevăzute în 

Documentul de reflecție privind 

dimensiunea socială a Europei16 și în 

Pilonul european de drepturi sociale17, 

crearea unei Uniuni mai echitabile și mai 

favorabile incluziunii este o prioritate 

absolută a Uniunii pentru a combate 

inegalitatea și pentru a încuraja politicile 

de incluziune socială din Europa. 

Inegalitatea de șanse afectează în special 

accesul la educație, formare profesională și 

sănătate. Investițiile în economia socială, în 

economia legată de competențe și de 

capitalul uman, precum și în integrarea 

populațiilor vulnerabile în societate pot 

crește oportunitățile economice, în special 

dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. 

Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a 

sprijini investițiile în educație și formare, a 

contribui la creșterea ocupării forței de 

muncă, în special a persoanelor șomere 

necalificate și de lungă durată, și la 

îmbunătățirea situației cu privire la 

solidaritatea între generații, la sectorul 

sănătății, la lipsa de adăpost, la incluziunea 

digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul 

și locul tinerilor în societate, precum și la 

persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii 

țărilor terțe. De asemenea, Programul 

(17) Potrivit celor prevăzute în 

Documentul de reflecție privind 

dimensiunea socială a Europei16, în Pilonul 

european al drepturilor sociale17 și în 

cadrul UE de punere în aplicare a 

Convenției ONU privind drepturile 

persoanelor cu handicap, crearea unei 

Uniuni mai echitabile și mai favorabile 

incluziunii este o prioritate absolută a 

Uniunii pentru a combate inegalitatea și 

pentru a încuraja politicile de incluziune 

socială din Europa. Inegalitatea de șanse 

afectează în special accesul la educație, 

formare profesională, cultură, locuri de 

muncă și sănătate. Investițiile în economia 

socială, în economia legată de competențe 

și de resurse umane, precum și în 

integrarea populațiilor vulnerabile în 

societate pot crește oportunitățile 

economice, în special dacă sunt coordonate 

la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU ar 

trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în 

educație și formare, a contribui la creșterea 

numărului de locuri de muncă de calitate, 

în special în rândul șomerilor necalificați 

și al șomerilor de lungă durată, și la 

îmbunătățirea situației cu privire la 

egalitatea de șanse, la solidaritatea între 

generații, la sectorul sănătății, la lipsa de 
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InvestEU ar trebui să contribuie la 

sprijinirea culturii și a creativității 

europene. Pentru a contracara 

transformările profunde ale societăților din 

Uniune și ale pieței forței de muncă din 

deceniul următor, este necesară investiția 

în capitalul uman, în microfinanțare, în 

finanțarea întreprinderilor sociale și în 

noile modele de afaceri din economia 

socială, inclusiv investițiile în impactul 

social și contractarea rezultatelor sociale. 

Programul InvestEU ar trebui să 

consolideze ecosistemul emergent al pieței 

sociale, crescând furnizarea și accesul la 

finanțarea microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor sociale pentru a da curs 

cererilor celor care au cea mai mare nevoie 

de finanțare. Raportul Grupului operativ la 

nivel înalt privind investițiile în 

infrastructura socială în Europa18 a 

identificat deficite în materie de investiții 

în infrastructură și serviciile sociale, 

inclusiv în educație, formare profesională, 

sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea 

de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin 

urmare, puterea colectivă a capitalului 

public, comercial și filantropic, precum și 

sprijinul din partea fundațiilor ar trebui să 

fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea 

lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune 

mai rezilientă. 

adăpost, la incluziunea digitală, la 

dezvoltarea comunității, la procesul de 

dezinstituționalizare a copiilor și adulților, 

la rolul și locul tinerilor în societate, 

precum și la persoanele vulnerabile, 

inclusiv cetățenii țărilor terțe. De 

asemenea, Programul InvestEU ar trebui să 

contribuie la sprijinirea culturii și a 

creativității europene. Pentru a contracara 

transformările profunde ale societăților din 

Uniune și ale pieței forței de muncă din 

deceniul următor, este necesară investiția 

în resurse umane, în microfinanțare și în 

economia socială. Programul InvestEU ar 

trebui să consolideze ecosistemul emergent 

al pieței sociale, crescând furnizarea și 

accesul la finanțarea microîntreprinderilor 

și a întreprinderilor sociale pentru a da curs 

cererilor celor care au cea mai mare nevoie 

de finanțare. Raportul Grupului operativ la 

nivel înalt privind investițiile în 

infrastructura socială în Europa18 a 

identificat deficite în materie de investiții 

în infrastructura și serviciile sociale, 

inclusiv în educație, formare profesională, 

sănătate, locuințe și incluziune socială, 

fiind necesară oferirea de sprijin, inclusiv 

la nivelul Uniunii. Prin urmare, puterea 

colectivă a resurselor publice și private ar 

trebui să fie valorificată pentru a sprijini 

dezvoltarea lanțului valoric al pieței sociale 

și o Uniune mai rezilientă. 

__________________ __________________ 

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

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

18 Publicat ca Document de reflecție 

privind economia europeană 074 în 

ianuarie 2018. 

18 Publicat ca Document de reflecție 

privind economia europeană 074 în 

ianuarie 2018. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(19) Fiecare componentă de politică ar 

trebui să fie formată din două 

compartimente, și anume un compartiment 

pentru UE și un compartiment pentru 

statele membre. Compartimentul pentru 

UE ar trebui să remedieze în mod 

proporțional disfuncționalitățile de piață 

sau situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii; măsurile sprijinite ar trebui 

să aibă o valoare adăugată europeană clară. 

Compartimentul pentru statele membre ar 

trebui să le ofere statelor membre 

posibilitatea de a contribui cu o cotă din 

resursele lor din fondurile care fac obiectul 

gestiunii partajate la provizionarea 

garanției UE pentru a o utiliza în operațiuni 

de finanțare sau în materie de investiții care 

să remedieze disfuncționalități specifice ale 

pieței sau situațiile de investiții suboptime 

de pe teritoriul lor, inclusiv în zonele 

vulnerabile și izolate, cum ar fi regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii, astfel încât să 

fie îndeplinite obiectivele fondului care 

face obiectul gestiunii partajate. Acțiunile 

sprijinite din Fondul InvestEU prin 

intermediul compartimentului UE sau al 

statelor membre nu ar trebui să dubleze sau 

să elimine finanțarea privată ori să 

denatureze concurența pe piața internă. 

(19) Fiecare componentă de politică ar 

trebui să fie formată din două 

compartimente, și anume un compartiment 

pentru UE și un compartiment pentru 

statele membre. Compartimentul pentru 

UE ar trebui să remedieze în mod 

proporțional disfuncționalitățile de piață 

sau situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii; măsurile sprijinite ar trebui 

să aibă o valoare adăugată europeană clară. 

Compartimentul pentru statele membre ar 

trebui să le ofere statelor membre 

posibilitatea de a contribui cu o cotă din 

resursele lor din fondurile care fac obiectul 

gestiunii partajate la provizionarea 

garanției UE, pentru a o utiliza în 

operațiuni de finanțare sau în materie de 

investiții care să remedieze 

disfuncționalități specifice ale pieței sau 

situațiile de investiții suboptime de pe 

teritoriul lor, inclusiv în regiunile mai 

puțin dezvoltate și în zonele vulnerabile și 

izolate, cum ar fi regiunile ultraperiferice 

ale Uniunii, astfel încât să fie îndeplinite 

obiectivele fondului care face obiectul 

gestiunii partajate. Acțiunile sprijinite din 

Fondul InvestEU prin intermediul 

compartimentului UE sau al statelor 

membre nu ar trebui să dubleze sau să 

elimine finanțarea privată ori să denatureze 

concurența pe piața internă. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Compartimentul pentru statele 

membre ar trebui să fie conceput în așa 

fel încât să permită utilizarea fondurilor 

care fac obiectul gestiunii partajate 

pentru a acorda o garanție emisă de 

Uniune. Combinația respectivă vizează 

mobilizarea ratingului ridicat de credit al 

Uniunii pentru a promova investițiile 

naționale și regionale, garantând în 

eliminat 
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același timp o gestionare coerentă a 

riscurilor cu privire la datoriile 

contingente, prin execuția garanției 

acordate de Comisie în cadrul gestiunii 

indirecte. Uniunea ar trebui să garanteze 

operațiunile de finanțare și în materie de 

investiții prevăzute în acordurile de 

garanție încheiate între Comisie și 

partenerii de implementare din 

compartimentul pentru state membre, 

fondurile care fac obiectul gestiunii 

partajate ar trebui să prevadă 

provizionarea garanției, respectând rata 

de provizionare stabilită de Comisie în 

baza naturii operațiunilor și a pierderilor 

estimate care rezultă, iar statele membre 

ar urma să își asume pierderile ce 

depășesc pierderile estimate, emițând o 

garanție reciprocă (back-to-back) în 

favoarea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui 

prevăzute într-un acord de contribuție 

unică încheiat cu fiecare stat membru 

care alege în mod voluntar această 

opțiune. Acordul de contribuție ar trebui 

să cuprindă unul sau mai multe acorduri 

de garantare specifice care să fie puse în 

aplicare în statele membre în cauză. 

Stabilirea ratei de provizionare de la caz 

la caz necesită o derogare de la 

[articolul 211 alineatul (1)] din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX19 

(„Regulamentul financiar”). Se prevede, 

de asemenea, un set unic de norme 

privind garanțiile bugetare sprijinite de 

fondurile gestionate la nivel central sau 

de fondurile care fac obiectul gestiunii 

partajate, care ar facilita combinarea 

acestora. 

Amendamentul  14 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) La selectarea partenerilor de 

implementare pentru mobilizarea Fondului 

InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama 

(29) La selectarea partenerilor de 

implementare pentru mobilizarea Fondului 

InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama 
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de capacitatea contrapărții de a îndeplini 

obiectivele Fondului InvestEU și de a 

contribui cu resursele proprii pentru a 

garanta acoperirea și diversificarea 

geografică adecvată, pentru a atrage 

investitori privați și pentru a furniza o 

diversificare suficientă a riscurilor, precum 

și soluții noi pentru remedierea 

disfuncționalităților pieței și a situațiilor de 

investiții suboptime. Având în vedere rolul 

său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a 

acționa în toate statele membre și 

experiența existentă în cadrul 

instrumentelor financiare actuale și al 

FEIS, Grupul Băncii Europene pentru 

Investiții (BEI) ar trebui să rămână un 

partener de implementare privilegiat în 

cadrul compartimentului pentru UE al 

Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, 

băncile sau instituțiile naționale 

promoționale ar trebui să poată să ofere o 

gamă complementară de produse financiare 

având în vedere experiența și capacitățile 

acestora la nivel regional care ar putea fi 

benefică pentru optimizarea impactului 

fondurilor publice asupra teritoriului 

Uniunii. De asemenea, ar trebui să fie 

posibil ca și alte instituții financiare 

internaționale să fie parteneri de 

implementare, mai ales acelea care prezintă 

un avantaj comparativ în ceea ce privește 

competențele specifice și experiența în 

anumite state membre. Mai mult, ar trebui 

să fie posibil ca alte entități care 

îndeplinesc criteriile prevăzute în 

Regulamentul financiar să acționeze ca 

parteneri de implementare. 

de capacitatea contrapărții de a îndeplini 

obiectivele Fondului InvestEU și de a 

contribui cu resursele proprii pentru a 

garanta acoperirea și diversificarea 

geografică adecvată pentru toate statele 

membre, pentru a atrage investitori privați 

și pentru a furniza o diversificare suficientă 

a riscurilor, precum și soluții noi pentru 

remedierea disfuncționalităților pieței și a 

situațiilor de investiții suboptime. 

Investițiile prin Fondul InvestEU ar 

trebui să contribuie la scăderea 

decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. 

Având în vedere rolul său prevăzut de 

tratate, capacitatea sa de a acționa în toate 

statele membre și experiența existentă în 

cadrul instrumentelor financiare actuale și 

al FEIS, Grupul Băncii Europene pentru 

Investiții (BEI) ar trebui să rămână un 

partener de implementare privilegiat în 

cadrul compartimentului pentru UE al 

Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, 

băncile sau instituțiile naționale 

promoționale ar trebui să poată să ofere o 

gamă complementară de produse 

financiare, având în vedere experiența și 

capacitățile acestora la nivel regional, care 

ar putea fi benefică pentru optimizarea 

impactului fondurilor publice asupra 

teritoriului Uniunii. De asemenea, ar trebui 

să fie posibil ca și alte instituții financiare 

internaționale să fie parteneri de 

implementare, mai ales acelea care prezintă 

un avantaj comparativ în ceea ce privește 

competențele specifice și experiența în 

anumite state membre. Mai mult, ar trebui 

să fie posibil ca alte entități care 

îndeplinesc criteriile prevăzute în 

Regulamentul financiar să acționeze ca 

parteneri de implementare. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a garanta faptul că (30) Pentru a garanta faptul că 
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intervențiile efectuate în cadrul 

compartimentului pentru UE al Fondului 

InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței 

și situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în 

același timp obiectivele cu cea mai bună 

acoperire geografică posibilă, garanția UE 

ar trebui alocată partenerilor de 

implementare care pot acoperi cel puțin trei 

state membre, singuri sau împreună cu alți 

parteneri de implementare. Cu toate 

acestea, se estimează faptul că aproximativ 

75 % din garanția UE în cadrul 

compartimentului UE ar fi alocată 

partenerului sau partenerilor de 

implementare care va putea oferi produse 

financiare în cadrul Fondului InvestEU în 

toate statele membre. 

intervențiile efectuate în cadrul 

compartimentului pentru UE al Fondului 

InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței 

și situațiile de investiții suboptime de la 

nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în 

același timp obiectivul unei acoperiri 

geografice optime și să evite un avantaj 

disproporționat al statelor membre care 

au piețe de capital mai dezvoltate, garanția 

UE ar trebui alocată partenerilor de 

implementare care pot acoperi cel puțin trei 

state membre, singuri sau împreună cu alți 

parteneri de implementare. Cu toate 

acestea, se estimează faptul că aproximativ 

75 % din garanția UE în cadrul 

compartimentului UE ar fi alocată 

partenerului de implementare, cum ar fi 

BEI, sau partenerilor care pot oferi 

produse financiare în cadrul Fondului 

InvestEU în toate statele membre. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 31 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Garanția UE în cadrul 

compartimentului pentru statele membre 

ar trebui alocată oricărui partener de 

implementare eligibil, în conformitate cu 

[articolul 62 alineatul (1) litera (c)] din 

[Regulamentul financiar], inclusiv 

băncilor sau instituțiilor promoționale 

naționale sau regionale, BEI, Fondului 

european de investiții și altor bănci de 

dezvoltare multilaterală. La selectarea 

partenerilor de implementare în cadrul 

compartimentului pentru statele membre, 

Comisia ar trebui să ia în considerare 

propunerile prezentate de fiecare stat 

membru. În conformitate cu 

[articolul 154] din [Regulamentul 

financiar], Comisia trebuie să efectueze o 

evaluare a normelor și a procedurilor 

partenerului de implementare pentru a 

constata dacă acestea oferă un nivel de 

eliminat 
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protecție a interesului financiar al 

Uniunii echivalent cu cel oferit de 

Comisie. 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Platforma de consiliere InvestEU ar 

trebui să sprijine crearea unui flux robust 

de proiecte de investiții în fiecare 

componentă de politică. De asemenea, ar 

trebui prevăzută o componentă 

transsectorială în cadrul Programului 

InvestEU care să asigure un punct unic de 

intrare și asistență inter-politici în 

elaborarea proiectelor în cazul programelor 

Uniunii gestionate la nivel central. 

(35) Platforma de consiliere InvestEU ar 

trebui să sprijine crearea unei rezerve 

serioase de proiecte de investiții în fiecare 

componentă de politică, asigurând 

punerea în aplicare eficace a diversificării 

geografice cu scopul de a contribui la 

obiectivul de coeziune economică, socială 

și teritorială al Uniunii și de a reduce 

decalajele dintre regiuni. De asemenea, ar 

trebui prevăzută o componentă 

transsectorială în cadrul Programului 

InvestEU care să asigure un punct unic de 

intrare și asistență inter-politici în 

elaborarea proiectelor în cazul programelor 

Uniunii gestionate la nivel central. 

 

Amendamentul  18 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Pentru a asigura o acoperire 

geografică vastă a serviciilor de consiliere 

pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 

succes cunoștințele locale cu privire la 

FEIS, ar trebui să se asigure o prezență 

locală a Platformei de consiliere InvestEU 

unde este necesar, ținând seama de 

sistemele de sprijin existente, cu scopul de 

a oferi asistență concretă, proactivă și 

personalizată pe teren. 

(36) Pentru a asigura o acoperire 

geografică vastă a serviciilor de consiliere 

pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu 

succes cunoștințele locale cu privire la 

Fondul InvestEU, ar trebui să se asigure o 

prezență a Platformei de consiliere 

InvestEU în fiecare stat membru și în 

regiunile care se confruntă cu greutăți în 

dezvoltarea proiectelor în cadrul 

Fondului InvestEU, acolo unde este 

necesar, ținând seama de sistemele de 

sprijin existente, cu scopul de a oferi 

asistență concretă, proactivă și 
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personalizată pe teren. 

 

Amendamentul  19 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) În contextul Fondului InvestEU, 

este nevoie de sprijin în vederea construirii 

capacității pentru a dezvolta capacitățile 

organizaționale și activitățile formatoare de 

piață necesare pentru a crea proiecte de 

calitate. De asemenea, scopul este de a crea 

condițiile necesare pentru extinderea 

numărului de beneficiari eligibili potențiali 

de pe segmentele emergente de piață, în 

special în cazurile în care dimensiunea 

mică a proiectelor individuale majorează 

considerabil costurile tranzacției la nivelul 

proiectului, cum ar fi costurile aferente 

ecosistemului financiar social. Sprijinul 

pentru construirea capacității ar trebui, prin 

urmare, să fie complementar și suplimentar 

față de acțiunile asumate în cadrul altor 

programe ale Uniunii care acoperă un 

domeniul de politică specific. 

(37) În contextul Fondului InvestEU, 

este nevoie de sprijin în vederea construirii 

capacității pentru a dezvolta capacitățile 

organizaționale și activitățile formatoare de 

piață necesare pentru a crea proiecte de 

calitate. De asemenea, scopul este de a crea 

condițiile necesare pentru extinderea 

numărului de beneficiari eligibili potențiali 

de pe segmentele emergente de piață și de 

a institui programe de pregătire a 

acestora, în special în cazurile în care 

dimensiunea mică a proiectelor individuale 

majorează considerabil costurile tranzacției 

la nivelul proiectului, cum ar fi costurile 

aferente ecosistemului financiar social. 

Sprijinul pentru construirea capacității ar 

trebui, prin urmare, să fie complementar și 

suplimentar față de acțiunile asumate în 

cadrul altor programe ale Uniunii care 

acoperă un domeniul de politică specific. 

Ar trebui depuse eforturi deosebite pentru 

a sprijini consolidarea capacităților 

potențialilor promotori ai proiectelor, în 

special ale organizațiilor locale și 

regionale care furnizează servicii. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Considerentul 40 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(40) Ar trebui pus în aplicare un cadru 

de monitorizare solid, bazat pe indicatori 

de randament, de rezultat și de impact, 

pentru a urmări progresele în ceea ce 

privește atingerea obiectivelor Uniunii. 

(40) Ar trebui pus în aplicare un cadru 

de monitorizare solid, bazat pe indicatori 

de randament, de rezultat și de impact, 

pentru a urmări progresele în ceea ce 

privește atingerea obiectivelor Uniunii. 
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Pentru a garanta răspunderea față de 

cetățenii europeni, Comisia ar trebui să 

raporteze anual Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la progresele, 

impactul și operațiunile Programului 

InvestEU. 

Pentru a garanta răspunderea față de 

cetățenii europeni, Comisia ar trebui să 

raporteze o dată la șase luni Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la 

progresele, impactul și operațiunile 

Programului InvestEU și la coordonarea, 

complementaritatea și coerența cu alte 

instrumente și politici ale Uniunii, în 

special cu fondurile care fac obiectul 

gestiunii partajate. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Considerentul 47 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(47) Programul InvestEU ar trebui să 

remedieze disfuncționalitățile pieței de la 

nivelul UE și situațiile de investiții 

suboptime și să prevadă o testare a pieței la 

nivelul întregii Uniuni a produselor 

financiare inovatoare, precum și sisteme de 

difuzare a acestora, pentru 

disfuncționalitățile de piață noi sau 

complexe. Prin urmare, se justifică o 

acțiune la nivelul Uniunii, 

(47) Programul InvestEU ar trebui să 

remedieze disfuncționalitățile pieței de la 

nivelul UE, situațiile de investiții 

suboptime, decalajele dintre nivelurile de 

dezvoltare și să prevadă o testare a pieței la 

nivelul întregii Uniuni a produselor 

financiare inovatoare, precum și sisteme de 

difuzare a acestora, pentru 

disfuncționalitățile de piață noi sau 

complexe. Prin urmare, se justifică o 

acțiune la nivelul Uniunii, 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-1) „adiționalitate” înseamnă sprijinul 

oferit de InvestEU operațiunilor care 

încearcă să remedieze disfuncționalități 

ale pieței sau situații de investiții 

suboptime și care nu ar fi putut fi 

desfășurate în perioada în care poate fi 

utilizată garanția UE sau, în orice caz, nu 

în aceeași măsură, de către BEI, FEI sau 

în cadrul altor instrumente financiare ale 

Uniunii fără sprijinul acordat de 
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InvestEU; 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) creșterea ratei de ocupare a forței de 

muncă în Uniune; 

 

Amendamentul  24 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) durabilitatea și creșterea 

economiei Uniunii; 

(b) creșterea și dezvoltarea durabilă a 

economiei Uniunii; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) dezvoltarea echilibrată și 

reducerea decalajelor; 

 

Amendamentul  26 

 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) reziliența socială și caracterul 

incluziv al Uniunii; 

(c) coeziunea, inovarea și reziliența 

socială, precum și caracterul incluziv al 

Uniunii; 
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Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) promovarea progresului științific 

și tehnologic, a culturii, a educației și a 

formării; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) îndeplinirea obiectivelor climatice, 

precum și obținerea de beneficii pe 

termen lung pentru societate și mediu. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un cuantum suplimentar al garanției UE 

poate fi furnizat în pentru compartimentul 

pentru statele membre menționat la 

articolul 8 alineatul (1) litera (b), sub 

rezerva alocării de către statele membre, 

în conformitate cu [articolul 10 

alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC] 

numărul]28 și articolul [75 alineatul (1)] 

din Regulamentul [[planul PAC] 

numărul]29, a sumelor corespunzătoare. 

eliminat 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Compartimentul pentru UE al Fondului 

InvestEU menționat la articolul 8 

alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre 

componentele de politică menționate la 

articolul 7 alineatul (1) pot primi 

contribuții din partea următoarelor țări terțe 

pentru a participa la anumite produse 

financiare în conformitate cu [articolul 218 

alineatul (2)] din [Regulamentul financiar]: 

Fiecare dintre componentele de politică 

menționate la articolul 7 alineatul (1) pot 

primi contribuții din partea următoarelor 

țări terțe pentru a participa la anumite 

produse financiare în conformitate cu 

[articolul 218 alineatul (2)] din 

[Regulamentul financiar]: 

 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Garanția UE este pusă în aplicare 

prin gestiune indirectă împreună cu 

organismele menționate la [articolul 62 

alineatul (1) litera (c) punctele (ii)-(vii)] 

din [Regulamentul financiar]. Alte forme 

de finanțare UE prevăzute în prezentul 

regulament sunt puse în aplicare prin 

gestiune directă sau indirectă, în 

conformitate cu [Regulamentul financiar], 

inclusiv subvențiile puse în aplicare în 

conformitate cu [titlul VIII]. 

1. Garanția UE în cadrul Fondului 

InvestEU este gestionată de Banca 

Europeană de Investiții prin gestiune 

indirectă și este pusă în aplicare de 

partenerii de implementare în 

conformitate cu prezentul regulament. 

Alte forme de finanțare UE prevăzute în 

prezentul regulament sunt puse în aplicare 

prin gestiune directă sau indirectă, în 

conformitate cu [Regulamentul financiar], 

inclusiv subvențiile puse în aplicare în 

conformitate cu [titlul VIII]. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) componenta de politică pentru 

infrastructura durabilă: cuprinde investiții 

durabile în domeniile transportului, 

energiei, conectivității digitale, 

aprovizionării și prelucrării materiilor 

(a) componenta de politică pentru 

infrastructura durabilă: cuprinde investiții 

durabile în domeniile transportului și 

logisticii, mobilității urbane, energiei, 

eficienței energetice, comunicării, 
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prime, spațiului, oceanelor și apei, 

deșeurilor, naturii și al altor infrastructuri 

de mediu, echipamentelor, bunurilor 

mobile și implementării tehnologiilor 

inovatoare care contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate 

socială ale Uniunii sau la ambele obiective, 

ori care respectă standardele de mediu 

sau de sustenabilitate socială ale Uniunii; 

conectivității digitale și în bandă largă, 

turismului, aprovizionării cu materii 

prime și prelucrării materiilor prime, 

spațiului, oceanelor și apei, deșeurilor, 

economiei circulare, naturii și altor 

infrastructuri de mediu, patrimoniului 

cultural, echipamentelor, bunurilor mobile 

și implementării tehnologiilor inovatoare 

care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

de mediu sau de sustenabilitate socială ale 

Uniunii sau la ambele obiective, precum și 

la dezvoltarea durabilă pe termen lung a 

regiunii în care se desfășoară 

operațiunea; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) componenta de politică pentru 

cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 

activitățile de cercetare și inovare, 

transferul rezultatelor cercetării către piață, 

demonstrarea și implementarea unor soluții 

inovatoare, precum și sprijinul pentru 

extinderea întreprinderilor inovatoare, 

altele decât IMM-urile, precum și pentru 

digitalizarea industriei din Uniune; 

(b) componenta de politică pentru 

cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde 

activitățile de cercetare și inovare, 

transferul de cunoștințe și transferul 

rezultatelor cercetării către piață, 

demonstrarea și implementarea unor soluții 

inovatoare, precum și sprijinul pentru 

extinderea întreprinderilor inovatoare și al 

clusterelor de inovare și digitalizarea 

industriei din Uniune; 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) componenta de politică pentru 

IMM-uri: accesul la finanțare și 

disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri 

și, în cazuri justificate în mod 

corespunzător, pentru întreprinderile mici 

cu capitalizare medie; 

(c) componenta de politică pentru 

IMM-uri: accesul la finanțare și 

disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri 

și, în cazuri justificate în mod 

corespunzător, pentru întreprinderile cu 

capitalizare medie; 
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Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) componenta de politică pentru 

investiții și competențe sociale: cuprinde 

microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 

sociale și economia socială; competențe, 

educație, formare și servicii conexe; 

infrastructura socială (inclusiv locuințele 

sociale și studențești); inovare socială; 

asistența medicală și îngrijirea pe termen 

lung; incluziune și accesibilitate; activități 

culturale cu obiectiv social; integrarea 

persoanelor vulnerabile, inclusiv a 

resortisanților țărilor terțe. 

(d) componenta de politică pentru 

investiții și competențe sociale: cuprinde 

microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor 

sociale și economia socială; competențe, 

educație, formare și servicii conexe; 

infrastructura socială (inclusiv locuințele 

sociale și studențești); regenerarea urbană 

integrată; inovare socială; asistența 

medicală și îngrijirea pe termen lung 

pentru o îmbătrânire activă; procesul de 

dezinstituționalizare a copiilor și a 

adulților; incluziune și accesibilitate; 

activități culturale și creative cu obiectiv 

social; integrarea persoanelor vulnerabile, 

inclusiv a resortisanților țărilor terțe. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Operațiunile de finanțare și de investiții din 

cadrul componentei de politică pentru 

infrastructura durabilă menționate la 

alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei 

verificări a durabilității climatice, a 

mediului și a durabilității sociale, în 

vederea reducerii la minimum a efectelor 

nocive și a maximizării beneficiilor în ceea 

ce privește clima, mediul și dimensiunea 

socială. În acest scop, promotorii care 

solicită finanțare trebuie să furnizeze 

informații adecvate pe baza unor orientări 

care urmează a fi elaborate de Comisie. 

Proiectele cu o anumită dimensiune, 

definite în orientări, sunt excluse din 

verificare. 

Operațiunile de finanțare și de investiții din 

cadrul componentei de politică pentru 

infrastructura durabilă menționate la 

alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei 

verificări a durabilității climatice, a 

mediului și a durabilității sociale, în 

vederea reducerii la minimum a efectelor 

nocive și a maximizării beneficiilor în ceea 

ce privește clima, mediul și dimensiunea 

socială. În acest scop, promotorii care 

solicită finanțare trebuie să furnizeze 

informații adecvate pe baza unor orientări 

care urmează a fi elaborate de Comisie, 

înainte de intrarea în vigoare a 

regulamentului. Proiectele care nu ating o 

anumită dimensiune definită în orientări 
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sunt excluse din verificare. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Orientările Comisiei permit: Orientările în materie de investiții permit: 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să se estimeze impactul asupra 

incluziunii sociale a anumitor zone sau 

populații. 

(c) să se estimeze impactul asupra 

incluziunii sociale, inclusiv în ceea ce 

privește îmbunătățirea calității vieții și 

coeziunea socială, acordând o atenție 

deosebită persoanelor mai vulnerabile. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Adiționalitate 

 Proiectele susținute de Fondul InvestEU 

au, de regulă, un profil de risc mai ridicat 

decât proiectele sprijinite prin 

operațiunile obișnuite ale BEI, iar 

portofoliul InvestEU are, în general, un 

profil de risc mai ridicat decât portofoliul 

de investiții sprijinite de BEI în 

conformitate cu politicile sale obișnuite de 

investiții înainte de intrarea în vigoare a 

prezentului regulament. 
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Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 9 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) proiectele transfrontaliere între 

entități situate sau stabilite în unul sau mai 

multe state membre și care se extind către 

una sau mai multe țări terțe, inclusiv către 

țările aderente, țările candidate și candidații 

potențiali, țările care intră sub incidența 

politicii europene de vecinătate, țările din 

Spațiul Economic European sau din 

Asociația Europeană a Liberului Schimb 

ori către o țară sau un teritoriu de peste 

mări prevăzut în anexa II la TFUE sau o 

țară terță asociată, indiferent dacă există 

sau nu un partener în aceste țări terțe ori 

țări sau teritorii de peste mări; 

(a) proiectele transfrontaliere și 

interregionale între entități situate sau 

stabilite în unul sau mai multe state 

membre și care se extind către una sau mai 

multe țări terțe, inclusiv către țările 

aderente, țările candidate și candidații 

potențiali, țările care intră sub incidența 

politicii europene de vecinătate, țările din 

Spațiul Economic European sau din 

Asociația Europeană a Liberului Schimb 

ori către o țară sau un teritoriu de peste 

mări prevăzut(ă) în anexa II la TFUE sau o 

țară terță asociată, indiferent dacă există 

sau nu un partener în aceste țări terțe ori 

țări sau teritorii de peste mări; 

 

Amendamentul  42 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru compartimentul pentru UE, 

contrapărțile eligibile trebuie să își fi 

exprimat interesul și pot să acopere 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

cel puțin trei state membre. Partenerii de 

implementare pot, de asemenea, să acopere 

împreună operațiunile de finanțare și de 

Pentru compartimentul pentru UE, 

contrapărțile eligibile care și-au exprimat 

interesul pot să acopere operațiunile de 

finanțare și de investiții în cel puțin trei 

state membre, cu excepția operațiunilor de 

finanțare mixtă astfel cum sunt definite la 

articolul 2 alineatul (1) litera (a). 
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investiții în cel puțin trei state membre prin 

formarea unui grup. 

Partenerii de implementare pot, de 

asemenea, să acopere împreună 

operațiunile de finanțare și de investiții în 

cel puțin trei state membre prin formarea 

unui grup. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru compartimentul pentru statele 

membre, statul membru în cauză poate 

propune unul sau mai multe contrapărți 

eligibile ca parteneri de implementare 

dintre cei care și-au exprimat interesul în 

temeiul articolului 9 alineatul (3) 

litera (c). 

eliminat 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care statul membru în cauză 

nu propune un partener de implementare, 

Comisia procedează în conformitate cu al 

doilea paragraf al prezentului alineat, 

între acei parteneri de implementare care 

pot acoperi operațiunile de finanțare și de 

investiții în zonele geografice în cauză. 

eliminat 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Atunci când selectează partenerii de 

implementare, Comisia se asigură că 

portofoliul de produse financiare din cadrul 

Fondului InvestEU: 

2. Atunci când selectează partenerii de 

implementare, Comisia se asigură că 

propunerea lor privind portofoliul de 

produse financiare din cadrul Fondului 
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InvestEU: 

 

Amendamentul  46 

 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) conduce la diversificarea 

geografică; 

(d) conduce la diversificarea geografică 

în funcție de statul membru și de regiune. 

în ceea ce privește dezvoltarea echilibrată; 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) angajamentul partenerului de 

implementare de a accepta deciziile 

Comisiei și ale Comitetului pentru 

investiții în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE în beneficiul unei operațiuni 

de finanțare sau de investiții propuse, fără a 

aduce atingere procesului decizional al 

partenerului de implementare cu privire la 

operațiunea propusă în absența garanției 

UE; 

(f) angajamentul partenerului de 

implementare de a accepta deciziile 

Comitetului pentru investiții în ceea ce 

privește utilizarea garanției UE în 

beneficiul unei operațiuni de finanțare sau 

de investiții propuse, fără a aduce atingere 

procesului decizional al partenerului de 

implementare cu privire la operațiunea 

propusă în absența garanției UE; 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În cazul în care acordul de 

garantare este încheiat în cadrul 

compartimentului pentru statele membre, 

acesta poate prevedea participarea 

reprezentanților din statul membru sau 

din regiunile în cauză la monitorizarea 

punerii în aplicare a acordului de 

eliminat 
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garantare. 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se înființează un comitet pentru 

investiții. Acesta 

1. Se înființează un comitet pentru 

investiții independent. Acesta 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Experții trebuie să aibă un nivel înalt de 

experiență relevantă pe piață în ceea ce 

privește structurarea și finanțarea 

proiectelor ori finanțarea IMM-urilor sau 

a întreprinderilor corporative. 

Experții trebuie să aibă un nivel înalt de 

experiență relevantă pe piață în ceea ce 

privește structurarea și finanțarea 

proiectelor în domeniul dezvoltării 

regionale și al finanțării IMM-urilor sau a 

întreprinderilor corporative. 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Componența comitetului pentru investiții 

asigură o cunoaștere extinsă a sectoarelor 

acoperite de componentele de politică 

menționate la articolul 7 alineatul (1) și de 

piețele geografice din Uniune și asigură 

echilibrul de gen în ansamblul acestuia. 

Componența comitetului pentru investiții 

asigură o cunoaștere extinsă a sectoarelor 

acoperite de componentele de politică 

menționate la articolul 7 alineatul (1) și de 

piețele geografice din Uniune și asigură 

echilibrul geografic și de gen în ansamblul 

acestuia. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de regulament 

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

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți trebuie să aibă 

experiență în investiții durabile. Comisia 

distribuie membrii Comitetului pentru 

investiții în configurația sau configurațiile 

adecvate. Comitetul pentru investiții alege 

un președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru formațiuni vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți trebuie să aibă 

experiență în investiții durabile. Comisia 

distribuie membrii Comitetului pentru 

investiții în formațiunea sau formațiunile 

adecvate. Comitetul pentru investiții alege 

un președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. Atunci când sunt implicați, 

partenerii de implementare participă la 

Comitetul pentru investiții. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă regulamentul de procedură 

și gestionează secretariatul Comitetului 

pentru investiții. 

Banca Europeană de Investiții adoptă 

regulamentul de procedură și asigură 

secretariatul Comitetului pentru investiții. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când participă la activitățile 

Comitetului pentru investiții, membrii 

acestuia își îndeplinesc atribuțiile în mod 

imparțial și în interesul exclusiv al 

Fondului InvestEU. Aceștia nu solicită și 

nu primesc instrucțiuni de la partenerii de 

implementare, de la instituțiile Uniunii, de 

la statele membre sau de la orice alt 

organism public sau privat. 

Atunci când participă la activitățile 

Comitetului pentru investiții, membrii 

acestuia își îndeplinesc atribuțiile în mod 

imparțial și în interesul exclusiv al 

Fondului InvestEU. Aceștia nu solicită și 

nu primesc instrucțiuni de la partenerii de 

implementare, de la instituțiile Uniunii, de 

la statele membre, de la regiuni sau de la 

orice alt organism public sau privat. 
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Amendamentul  55 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Platforma de consiliere InvestEU oferă 

consiliere pentru identificarea, pregătirea, 

dezvoltarea, structurarea, procurarea și 

punerea în aplicare a proiectelor de 

investiții sau pentru a mări capacitatea 

promotorilor și a intermediarilor financiari 

de a implementa operațiuni de finanțare și 

investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate 

avea drept obiect orice etapă a ciclului de 

viață al unui proiect sau al finanțării unei 

entități sprijinite, după caz. 

Platforma de consiliere InvestEU este 

gestionată de Banca Europeană de 

Investiții și are la bază expertiza Comisiei, 

a Grupului BEI și a altor instituții, 

precum băncile și instituțiile naționale de 

promovare, și oferă consiliere pentru 

identificarea, pregătirea, dezvoltarea, 

structurarea, procurarea și punerea în 

aplicare a proiectelor de investiții sau 

pentru a mări capacitatea promotorilor și a 

intermediarilor financiari de a implementa 

operațiuni de finanțare și investiții. 

Sprijinul acordat de aceasta poate avea 

drept obiect orice etapă a ciclului de viață 

al unui proiect sau finanțarea unei entități 

sprijinite, după caz. 

 

Amendamentul  56 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special 

în statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală în fiecare stat 

membru și în regiuni care se confruntă cu 

dificultăți la dezvoltarea proiectelor din 

cadrul Fondului InvestEU. Platforma de 

consiliere InvestEU contribuie la transferul 

de cunoștințe la nivel regional și local, în 

vederea creării unei capacități regionale și 

locale și a unei expertize pentru consilierea 

menționată la alineatul (1). 
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Amendamentul  57 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Platforma de consiliere InvestEU 

menține legătura cu autoritățile locale, 

regionale sau naționale care gestionează 

fondurile structurale și de investiții 

europene, pentru a-i îndruma pe 

promotorii de proiecte către aceste 

proiecte ce ar putea fi susținute din 

fonduri care fac obiectul gestiunii 

partajate. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Partenerii de implementare 

recunosc originea și asigură vizibilitatea 

finanțării Uniunii (în special în cazul 

promovării acțiunilor și a rezultatelor 

acestora) prin oferirea de informații 

coerente, concrete și eficace, adresate unor 

categorii de public diverse, printre care 

mass-media și publicul larg. 

1. Partenerii de implementare 

recunosc originea și asigură vizibilitatea 

finanțării Uniunii (în special în cazul 

promovării acțiunilor și a rezultatelor 

acestora) prin oferirea de informații 

coerente, concrete și eficace, adresate unor 

categorii de public diverse, printre care 

mass-media și publicul larg, în 

conformitate cu standardele aplicabile 

programelor UE. 

 

 

Amendamentul  59 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia pune în aplicare acțiuni de 

informare și comunicare privind Programul 

InvestEU și privind acțiunile și rezultatele 

acestuia. Resursele financiare alocate 

2. Comisia pune în aplicare campanii 

de informare și comunicare, platforme și 

instrumente de comunicare adecvate 
privind Programul InvestEU și privind 
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Programului InvestEU contribuie, de 

asemenea, la comunicarea instituțională a 

priorităților politice ale Uniunii, în măsura 

în care acestea au legătură cu obiectivele 

prevăzute la articolul 3. 

acțiunile și rezultatele acestuia, inclusiv 

prin intermediul punctelor de contact 

naționale ale programelor Uniunii, cu 

scopul de a mări vizibilitatea sprijinului 

acordat și de a sensibiliza publicul. 

Resursele financiare alocate Programului 

InvestEU contribuie, de asemenea, la 

comunicarea instituțională a priorităților 

politice ale Uniunii, în măsura în care 

acestea au legătură cu obiectivele 

prevăzute la articolul 3. 
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