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Amendamentul 16
Tilly Metz

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 
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 

(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 raporturilor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și 
nevoia de a răspunde la provocările-cheie 
de la nivelul societății, cum ar fi 
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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.

sustenabilitatea sau îmbătrânirea 
populației. Prin urmare, pentru a atinge 
obiectivele de politică ale Uniunii, în 
special pe cele prevăzute în Pactul verde 
european, și pentru a susține o redresare 
economică rapidă, incluzivă și sănătoasă, 
scopul principal ar trebui să fie acela de a 
sprijini proiecte care, altfel, sunt dificil de 
finanțat și care oferă cetățenilor europeni 
beneficii de mediu și societale pe termen 
lung, precum locuri de muncă de înaltă 
calitate pe termen lung și infrastructură 
publică, precum și soluții sustenabile 
pentru găsirea unei ieșiri din criza 
provocată de pandemia de COVID-19. 
Prin urmare, este esențial să fie 
identificate și susținute proiecte care oferă 
acest tip de adiționalitate și calitate 
veritabile, decât să fie urmărite în 
principal aspecte tehnice, cum ar fi factori 
cu efect de levier sau viteza de derulare și 
dimensiunile proiectului.

Or. en

Amendamentul 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. 

(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, în special în 
sectoarele transporturilor și turismului. 
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 
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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 
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.

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, 
inclusiv libertatea de a desfășura o 
activitate comercială, precum și libertatea 
de circulație a persoanelor și a 
mărfurilor. Se estimează că activitatea de 
investiții s-a diminuat substanțial. Chiar și 
înainte de izbucnirea pandemiei, deși se 
putea observa o redresare a raporturilor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
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.

Or. en

Amendamentul 18
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Considerentul 1
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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 
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 

(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. În 
unele sectoare, cum ar fi transportul și 
turismul, șocul a fost enorm, iar 
contracția, de câteva ori mai mare. 
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 raporturilor 
investiții/PIB în Uniune, activitatea de 
investiții se situa sub nivelul a ceea ce s-ar 
fi putut aștepta de la o redresare puternică 
și era insuficientă pentru a compensa anii 
cu un nivel de investiții foarte scăzut care 
au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
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 
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disfuncționalitățile pieței și situațiile de 
investiții suboptime și pentru a reduce 
deficitul în materie de investiții în 
sectoarele vizate.

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 19
Sara Cerdas

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 

(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 cât este 
de importantă 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 raporturilor 
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 
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au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
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.

au urmat crizei din 2009. Mai mult, 
nivelurile și previziunile actuale de 
investiții nu acoperă nevoile de investiții 
structurale ale Uniunii pentru relansarea și 
susținerea creșterii economice pe termen 
lung în contextul schimbărilor tehnologice 
și al competitivității mondiale, inclusiv 
pentru inovare, competențe, infrastructură, 
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.

Or. en

Amendamentul 20
Sara Cerdas

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Evaluările au subliniat faptul că 
varietatea instrumentelor financiare 
implementate în perioada cadrului 
financiar multianual 2014-2020 a condus la 
câteva suprapuneri ale domeniilor vizate. 
De asemenea, această varietate a creat o 
complexitate pentru intermediari și 
destinatarii finali, care s-au confruntat cu 
norme diferite de eligibilitate și raportare. 
Totodată, absența normelor compatibile a 
împiedicat combinarea mai multor fonduri 
ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații 
ar fi fost benefice pentru a sprijini 
proiectele care necesită tipuri diferite de 
finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un 
sprijin care să funcționeze mai eficient 

(2) Evaluările au subliniat faptul că 
varietatea instrumentelor financiare 
implementate în perioada cadrului 
financiar multianual 2014-2020 a condus la 
câteva suprapuneri ale domeniilor vizate. 
De asemenea, această varietate a creat o 
complexitate pentru intermediari și 
beneficiarii finali, care s-au confruntat cu 
norme diferite de eligibilitate și raportare. 
Totodată, absența normelor compatibile a 
împiedicat combinarea mai multor fonduri 
ale Uniunii, cu toate că astfel de combinații 
ar fi fost benefice pentru a sprijini 
proiectele care necesită tipuri diferite de 
finanțare. Prin urmare, pentru a oferi un 
sprijin care să funcționeze mai eficient 
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pentru destinatarii finali prin integrarea și 
simplificarea finanțării oferite într-un 
sistem unic de garanție bugetară, 
îmbunătățind astfel impactul sprijinului 
Uniunii și reducând în același timp 
costurile pentru Uniune suportate din 
buget, trebuie să se instituie un fond unic, 
Fondul InvestEU, care să se bazeze pe 
experiența dobândită cu Fondul european 
pentru investiții strategice (FEIS) instituit 
în cadrul Planului de investiții pentru 
Europa.

pentru beneficiarii finali prin integrarea și 
simplificarea finanțării oferite într-un 
sistem unic de garanție bugetară, 
îmbunătățind astfel impactul sprijinului 
Uniunii și reducând în același timp 
costurile pentru Uniune suportate din 
buget, dar și la nivel birocratic, trebuie să 
se instituie un fond unic, Fondul InvestEU, 
care să se bazeze pe experiența dobândită 
cu Fondul european pentru investiții 
strategice (FEIS) instituit în cadrul Planului 
de investiții pentru Europa.

Or. en

Amendamentul 21
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

al drepturilor sociale din 13 decembrie 
2017, „Pactul verde european” din 11 
decembrie 2019, „Planul de investiții al 
Pactului verde european” din 14 ianuarie 
2020, „O Europă socială puternică pentru 
tranziții juste” din 14 ianuarie 2020, 
„Strategia privind conturarea viitorului 
digital al Europei”, „Strategia europeană 
privind datele” și „Comunicarea privind 
inteligența artificială” din 19 februarie 
2020, propunerea de lege europeană a 
climei1a din 4 martie 2020, „O nouă 
strategie industrială pentru Europa” din 10 
martie 2020, „Strategia pentru IMM-uri 
pentru o Europă sustenabilă și digitală” din 
10 martie 2020, Strategia UE privind 
biodiversitatea pentru 2030 din 
20 mai 2020, Regulamentul (UE) 
2020/852 din 18 iunie 20201b, Strategia 
pentru integrarea sistemului energetic și 
Strategia pentru hidrogen din 
8 iulie 2020, și va propune o strategie 
pentru inițiativa „Valul de renovări ale 
clădirilor” în al treilea trimestru al anului 
2020. Fondul InvestEU trebuie să 
valorifice și să întărească sinergiile dintre 
aceste strategii care se consolidează 
reciproc, să contribuie la eliminarea 
treptată a subvențiilor dăunătoare 
mediului și să sprijine punerea în aplicare 
a legislației, furnizând sprijin pentru 
investiții și acces la finanțare.

_________________
1a 1a Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice.
1b Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Or. en
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Amendamentul 22
Sara Cerdas

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, în cooperare, 
dacă este cazul, cu autoritățile locale și 
regionale, își elaborează propriile strategii 
naționale de investiții multianuale în 
sprijinul acelor priorități în materie de 
reformă. Strategiile respective trebuie să 
fie prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, ca modalitate 
de stabilire și coordonare a proiectelor de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare la nivel național 
sau din partea Uniunii ori prin ambele 
forme de finanțare. De asemenea, 
strategiile respective trebuie să utilizeze în 
mod coerent finanțarea din partea Uniunii 
și să maximizeze valoarea adăugată a 
sprijinului financiar care urmează să fie 
primit în special din partea fondurilor 
structurale și de investiții europene, a 
Mecanismului de redresare și reziliență și a 
Programului InvestEU.

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul de identificare a 
priorităților naționale de reformă și de 
monitorizare a punerii lor în aplicare. 
Statele membre, în cooperare, dacă este 
cazul, cu autoritățile locale și regionale, își 
elaborează propriile strategii naționale de 
investiții multianuale în sprijinul acelor 
priorități în materie de reformă. Strategiile 
respective trebuie să fie prezentate 
împreună cu programele naționale de 
reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 
coordonare a proiectelor de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare la nivel național sau din partea 
Uniunii ori prin ambele forme de finanțare. 
De asemenea, strategiile respective trebuie 
să utilizeze în mod coerent finanțarea din 
partea Uniunii, ținând seama nu numai de 
redresarea economică, ci și de obiectivele 
Pactului verde. Aceste investiții trebuie să 
maximizeze valoarea adăugată a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea fondurilor structurale și 
de investiții europene, a Mecanismului de 
redresare și reziliență și a Programului 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 unei economii 
circulare, la sustenabilitatea și caracterul 
incluziv al creșterii economice a Uniunii, 
precum și la reziliența socială și la 
integrarea piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii, ținând seama de 
diferențele de dezvoltare economică și de 
dezvoltare a infrastructurii între regiuni și 
între state membre. În acest scop, Fondul 
InvestEU trebuie să sprijine proiecte care 
sunt viabile din punct de vedere tehnic și 
economic, furnizând un cadru pentru 
utilizarea instrumentelor de datorie, de 
partajare a riscurilor și de capital susținute 
de o garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
sau ar fi finanțate insuficient, contribuind 
astfel la îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii, inclusiv politica de 
coeziune. 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, cu 
un accent deosebit pe regiunile rurale, 
muntoase, ultraperiferice și cel mai puțin 
accesibile ale UE.

Or. en

Amendamentul 24
Sara Cerdas

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 unei economii 
circulare, la sustenabilitatea și caracterul 
incluziv al creșterii economice a Uniunii, 
precum și la reziliența socială și 
integrarea piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
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. Ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită principalelor sectoare afectate 
de criza provocată de pandemia de 
COVID-19, dar și regiunilor cu dificultăți 
create de amplasarea lor geografică, cum 
ar fi regiunile ultraperiferice, insulare și 
îndepărtate.

Or. en
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Amendamentul 25
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 unei economii 
circulare, la sustenabilitatea și caracterul 
incluziv al creșterii economice a Uniunii, 
precum și la reziliența socială și 
integrarea piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
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, ținând seama de particularitățile 
regiunilor ultraperiferice.

Or. en
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Justificare

Regiunile ultraperiferice sunt afectate de constrângeri deosebite, care sunt problematice 
pentru dezvoltarea lor și le împiedică integrarea pe piața internă. Situația specială a 
regiunilor ultraperiferice a fost recunoscută în temeiul articolului 349 din TFUE.

Amendamentul 26
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 unei economii 
circulare, la sustenabilitatea și caracterul 
incluziv al creșterii economice a Uniunii, 
precum și la reziliența socială și 
integrarea piețelor de capital ale Uniunii, 
inclusiv prin intermediul unor soluții care 
să remedieze fragmentarea piețelor de 
capital ale Uniunii și să diversifice sursele 
de finanțare pentru întreprinderile din 
Uniune. În acest scop, Fondul InvestEU 
trebuie să sprijine proiecte care sunt viabile 
din punct de vedere tehnic și economic, 
furnizând un cadru pentru utilizarea 
instrumentelor de datorie, de partajare a 
riscurilor și de capital susținute de o 
garanție de la bugetul Uniunii și de 
contribuțiile financiare ale partenerilor de 
implementare, după caz. Fondul InvestEU 
trebuie să fie bazat pe cerere și să vizeze 
totodată furnizarea de beneficii strategice 
pe termen lung în domenii esențiale ale 
politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate 
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 
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sau geografică excesivă și să se faciliteze 
accesul proiectelor compuse din entități 
partenere în mai multe regiuni din întreaga 
UE.

accesul proiectelor compuse din entități 
partenere în mai multe regiuni din întreaga 
UE, inclusiv în regiunile ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 27
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Sectoarele culturale, educative și 
creative sunt sectoare-cheie aflate în 
creștere rapidă în Uniune, generând, din 
proprietatea intelectuală și din creativitatea 
individuală, atât valoare economică, cât și 
valoare culturală. Cu toate acestea, 
restricțiile privind contactele sociale 
instituite în timpul crizei generate de 
Covid-19 au avut un impact economic 
negativ substanțial asupra acestor sectoare. 
În plus, caracterul intangibil al activelor 
din sectoarele respective limitează accesul 
IMM-urilor și al organizațiilor din aceste 
sectoare la finanțare privată, care este 
esențial pentru ca ele să fie în măsură să 
investească, să se extindă și să concureze la 
nivel internațional. Programul InvestEU 
trebuie să faciliteze în continuare accesul la 
finanțare pentru IMM-urile și organizațiile 
din sectoarele culturale, educative și 
creative. Sectoarele culturale, educative și 
creative, audiovizuale și media sunt 
esențiale pentru diversitatea noastră 
culturală și pentru democrație în era 
digitală, constituie o parte intrinsecă a 
suveranității și autonomiei noastre, iar 
investițiile strategice în conținut și 
tehnologie audiovizuală și media vor 
determina capacitatea pe termen lung de a 
produce și de a distribui conținut către un 
public larg, dincolo de frontierele 
naționale.
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Amendamentul 28
Julie Lechanteux

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Eliminat

Or. en

Justificare

Obiectivele privind clima nu ar trebui să condiționeze sistematic programele ce urmăresc să 
încurajeze redresarea și investițiile în UE. În situația actuală în care se află economiile 
statelor membre, este foarte urgent să fie salvate sectoare prioritare, cum ar fi turismul, 
transporturile, industria și serviciile, care constituie cele mai mari resurse de locuri de 
muncă, în special în Franța: sectoare care, în plus, de la semnarea acordurilor de la Paris, 
au inițiat deja o tranziție energetică care a devenit din ce în ce mai restrictivă și mai 
costisitoare din punct de vedere economic, în timp ce sustenabilitatea și echilibrul piețelor pe 
termen lung se dovedesc a fi din ce în ce mai precare din cauza crizei sanitare.

Amendamentul 29
Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 30 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
sprijine obiectivele climatice, iar 10% din 
aceste cheltuieli să sprijine obiectivele în 
materie de biodiversitate. Se preconizează 
că acțiunile din cadrul Programului 
InvestEU care vor contribui la atingerea 
obiectivelor climatice și în materie de 
biodiversitate vor reprezenta 60% din 
pachetul financiar global al acestui 
program. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul pregătirii și 
implementării Programului InvestEU și vor 
fi reevaluate în contextul evaluărilor și al 
proceselor de revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 30
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 25 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 

(10) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice și ODD, Programul 
InvestEU va contribui la integrarea 
acțiunilor climatice și la îndeplinirea 
obiectivului general ca 50 % din 
cheltuielile de la bugetul Uniunii să 
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sprijine obiectivele climatice. Se 
preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta 30 % din pachetul financiar 
global al acestui program. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării Programului 
InvestEU și vor fi reevaluate în contextul 
evaluărilor și al proceselor de revizuire 
relevante.

sprijine obiectivele climatice și de mediu. 
Se preconizează că acțiunile din cadrul 
Programului InvestEU care vor contribui la 
atingerea obiectivelor climatice vor 
reprezenta cel puțin 80 % din pachetul 
financiar global al acestui program. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și implementării 
Programului InvestEU și vor fi reevaluate 
în contextul evaluărilor și al proceselor de 
revizuire relevante.

Or. en

Amendamentul 31
Julie Lechanteux

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Eliminat

_________________
25 COM(2018) 353.

Or. en

Justificare

Mijloacele de monitorizare a obiectivelor climatice reprezintă pentru Comisia Europeană tot 
atâtea mijloace de a interveni în politica de mediu a statelor membre: în ultimă instanță, 
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motivul ecologic este doar un pretext pentru ca Comisia să dezvolte mijloace de control 
suplimentar și să impună măsuri de aplicare a legii împotriva statelor membre și a industriei 
acestora, deși acestea se află în plină criză sanitară și se străduiesc să își lanseze redresarea 
economică.

Amendamentul 32
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Contribuția Fondului InvestEU la 
îndeplinirea obiectivelor climatice și 
energetice și la tranziția către 
neutralitatea climatică până în 2040 va fi 
urmărită printr-un sistem de urmărire a 
politicilor climatice al Uniunii care 
urmează să fie elaborat de Comisie și 
aliniat la metodologia armonizată a 
băncilor de dezvoltare multilaterală cu 
privire la identificarea politicii 
climatice24a, în cooperare cu potențialii 
parteneri de implementare, utilizându-se în 
mod corespunzător criteriile prevăzute în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile25] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punctul de 
vedere al mediului. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie și la implementarea 
altor dimensiuni ale ODD.

_________________ _________________
24a 2019, RAPORT COMUN AL 
BĂNCILOR DE DEZVOLTARE 
MULTILATERALĂ PRIVIND 
FINANȚAREA COMBATERII 
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE, august 
2020, BERD, BEI, BAD, BAII, Grupul 
BID, ISDB, Grupul Banca Mondială

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

Or. en
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Amendamentul 33
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact ecologic, climatic sau social. 
Proiectele de investiții care au un astfel de 
impact trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a sustenabilității în conformitate 
cu orientările care trebuie să fie elaborate 
de Comisie în strânsă cooperare cu 
potențialii parteneri de implementare în 
cadrul Programului InvestEU. Orientările 
respective trebuie să utilizeze în mod 
corespunzător criteriile stabilite în 
[Regulamentul privind instituirea unui 
cadru de facilitare a investițiilor durabile] 
pentru a stabili dacă o activitate economică 
este sau nu sustenabilă din punct de vedere 
al mediului și în concordanță cu orientările 
elaborate pentru alte programe ale Uniunii. 
În conformitate cu principiul 
proporționalității, aceste orientări trebuie 
să includă dispoziții adecvate pentru a se 
evita sarcinile administrative inutile, iar 
proiectele sub o anumită dimensiune care 
urmează a fi definită în orientări trebuie 
să fie exceptate de la evaluarea 
sustenabilității. În cazul în care 
partenerul de implementare ajunge la 
concluzia că nu trebuie efectuată o 
evaluare a sustenabilității, acesta trebuie 
să furnizeze o justificare Comitetului 
pentru investiții înființat pentru Fondul 
InvestEU. Operațiunile care sunt 
incompatibile cu realizarea obiectivelor 
climatice trebuie să nu fie eligibile pentru 
acordarea de sprijin în temeiul prezentului 
regulament.

(13) Proiectele de investiții care primesc 
un sprijin substanțial din partea Uniunii, în 
special în domeniul infrastructurii, trebuie 
să fie examinate de partenerul de 
implementare pentru a se stabili dacă au un 
impact asupra mediului, climatic sau 
social. Proiectele de investiții care au un 
astfel de impact trebuie să facă obiectul 
unei evaluări a sustenabilității în 
conformitate cu orientările care trebuie să 
fie elaborate de Comisie în strânsă 
cooperare cu potențialii parteneri de 
implementare în cadrul Programului 
InvestEU. Orientările respective trebuie să 
utilizeze în mod corespunzător criteriile 
stabilite în Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind instituirea unui cadru de facilitare a 
investițiilor durabile1a pentru a stabili dacă 
o activitate economică este sau nu 
sustenabilă din punct de vedere al mediului 
și în concordanță cu orientările elaborate 
pentru alte programe ale Uniunii. 
Operațiunile care sunt incompatibile cu 
realizarea obiectivelor climatice sau cu 
criteriie stabilite de Regulamentul (UE) 
2020/852 trebuie să nu fie eligibile pentru 
acordarea de sprijin în temeiul prezentului 
regulament.

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

Or. en

Amendamentul 34
Tilly Metz

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 
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 

(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 economia, 
competitivitatea și convergența, respectând 
totodată principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ” și garanțiile minime în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2020/852 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind instituirea unui cadru 
care să faciliteze investițiile durabile1a. De 
asemenea, creează riscul de consolidare a 
dezechilibrelor și afectează dezvoltarea 
regiunilor pe termen lung. Investițiile 
considerabile în infrastructura Uniunii, în 
special cele legate de interconectare și 
eficiență energetică și de crearea unui 
spațiu european unic al transporturilor, sunt 
esențiale pentru îndeplinirea obiectivelor 
de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv a 
angajamentelor Uniunii privind ODD și a 
obiectivelor climatice și energetice stabilite 
pentru 2030. În consecință, sprijinul din 
Fondul InvestEU trebuie să vizeze 
investițiile în transporturi, în energie, 
inclusiv în eficiența energetică și în energia 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure, sustenabile și cu emisii scăzute, în 
infrastructura de mediu și în infrastructura 
legată de acțiunile climatice, în 
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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.

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.

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

Or. en

Amendamentul 35
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(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 
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 

(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, interoperabilitate 
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 - inclusiv 
rețeaua transeuropeană de transporturi, 
mai ales în secțiunile transfrontaliere - 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 
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pentru componentele de securitate ale 
investițiilor în spații publice, transporturi, 
energie și alte infrastructuri critice, cum ar 
fi Fondul european de dezvoltare regională.

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

Amendamentul 36
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
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 

(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, în special a regiunilor 
ultraperiferice. 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 
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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.

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

Justificare

Regiunile ultraperiferice sunt afectate de constrângeri deosebite, care sunt problematice 
pentru dezvoltarea lor și le împiedică integrarea pe piața internă. Situația specială a 
regiunilor ultraperiferice a fost recunoscută în temeiul articolului 349 din TFUE.

Amendamentul 37
Kosma Złotowski

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 

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

de consolidare a dezechilibrelor și 
afectează dezvoltarea regiunilor pe termen 
lung. Investițiile considerabile în 
infrastructura Uniunii, în special cele 
legate de interconectare, transport 
multimodal 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 și în zonele urbane. 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.
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Amendamentul 38
Kathleen Van Brempt

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 
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 

(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 
noilor obiective 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 zero emisii 
de gaze cu efect de seră, 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 
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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.

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

Amendamentul 39
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Multimodalitatea veritabilă 
reprezintă o oportunitate de a crea o rețea 
de transport eficientă și ecologică, care să 
folosească potențialul maxim al tuturor 
mijloacelor de transport și să genereze 
sinergii între acestea. Programul InvestEU 
trebuie să sprijine investițiile în nodurile de 
transport multimodal, care, în pofida 
potențialului lor economic semnificativ și a 
interesului economic pe care îl generează, 
prezintă un risc semnificativ pentru 
investitorii privați. Programul InvestEU 
trebuie să contribuie și la dezvoltarea și 
implementarea sistemelor de transport 
inteligente (STI). Programul InvestEU 
trebuie să contribuie la intensificarea 
eforturilor de elaborare și aplicare a 
tehnologiilor care vizează îmbunătățirea 
siguranței vehiculelor și a infrastructurii 

(16) Transportul multimodal veritabil 
reprezintă o oportunitate de a crea o rețea 
de transport eficientă și ecologică, care să 
folosească potențialul maxim al tuturor 
mijloacelor de transport, axându-se în 
special pe transportul feroviar, și să 
genereze sinergii între acestea. Programul 
InvestEU trebuie să sprijine investițiile în 
nodurile de transport multimodal, care, în 
pofida potențialului lor economic și de 
mediu semnificativ și a interesului 
economic pe care îl generează, prezintă un 
risc semnificativ pentru investitorii privați. 
Programul InvestEU trebuie să contribuie 
și la dezvoltarea și implementarea 
sistemelor de transport inteligente (STI) și 
a infrastructurii pentru combustibili 
alternativi. Programul InvestEU trebuie să 
contribuie la intensificarea eforturilor de 
elaborare și aplicare a tehnologiilor care 
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rutiere. vizează îmbunătățirea siguranței 
vehiculelor și a infrastructurii rutiere.

Or. en

Amendamentul 40
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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, 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 crearea bazelor pentru un nou 
sector european al turismului și al 
călătoriilor care să fie inteligent, 
sustenabil, modern și rezilient și să 
includă măsuri inovatoare de reducere a 
amprentei sale asupra climei și a 
mediului. Restricțiile privind contactele 
sociale și închiderea frontierelor instituite 
în timpul crizei generate de pandemia de 
Covid-19 au avut un impact economic 
negativ semnificativ asupra turismului și 
a sectoarelor interconectate. Nivelul 
regional și cel local ar trebui să fie 
implicate considerabil în Programul 
InvestEU, acordând o atenție deosebită și 
asistență regiunilor și orașelor foarte 
dependente de turism și ținând seama în 
mod deosebit de situația zonelor rurale și 
îndepărtate, precum și a insulelor.

Or. en

Amendamentul 41
Tilly Metz
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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, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, șomajul pe 
scară largă afectând în special lucrătorii 
sezonieri și pe cei aflați în situații 
vulnerabile. Programul InvestEU trebuie 
să contribuie la consolidarea 
competitivității sale pe termen lung și să 
dezvolte un sector al turismului 
sustenabil, în special în ceea ce privește 
accesibilitatea, ecoturismul și un 
transport feroviar accesibil ca preț, prin 
sprijinirea operațiunilor care promovează o 
redresare a turismului sustenabil, inovator 
și digital, lucru ce ar trebui să contribuie 
la crearea a numeroase locuri de muncă 
permanente, locale și de calitate;

Or. en

Amendamentul 42
Elena Kountoura

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, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. În multe regiuni 
europene, turismul are o importanță 
strategică pentru întreaga economie și are 
rolul unui efect multiplicator al creșterii 
și al ocupării forței de muncă. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea redresării, competitivității și 
sustenabilității sale prin sprijinirea 
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operațiunilor care promovează un turism 
sustenabil, inovator și digital.

Or. en

Amendamentul 43
Angel Dzhambazki

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 și al 
economiilor statelor membre, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19. Programul 
InvestEU trebuie să sprijine redresarea 
acestuia și să contribuie la consolidarea 
competitivității sale pe termen lung prin 
sprijinirea operațiunilor care promovează 
un turism sustenabil, inovator, digital, 
pentru evenimente și de afaceri.

Or. en

Amendamentul 44
Sara Cerdas

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 pentru Uniune, pentru 
dezvoltarea pieței interne și pentru 
economie, iar în acest sector s-a înregistrat 
o scădere drastică a activității economice 
ca urmare a pandemiei de COVID-19. 
Pierderile din acest sector au constat nu 
numai în pierderi economice pentru 
agenți și operatori, ci și în pierderi de 
locuri de muncă. Dezvoltarea economică 
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a numeroase regiuni dependente în mare 
măsură de sectorul turismului, cum ar fi 
regiunile ultraperiferice, costiere și 
insulare, a fost grav afectată. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital, dar și să creeze locuri de muncă 
noi în acest sector.

Or. en

Amendamentul 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, iar în acest 
sector s-a înregistrat o scădere drastică a 
activității economice ca urmare a 
pandemiei de COVID-19, lucru vizibil mai 
ales în cazul IMM-urilor. Programul 
InvestEU trebuie să contribuie la 
consolidarea competitivității sale pe termen 
lung prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează un turism sustenabil, inovator 
și digital, precum și agroturismul.

Or. en

Amendamentul 46
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este nevoie urgent de un efort 
semnificativ pentru a investi în 
transformarea digitală și pentru a o stimula, 

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

astfel încât beneficiile acesteia să fie 
resimțite de toți cetățenii și de toate 
întreprinderile din Uniune. Cadrului 
puternic de politici al Strategiei privind 
piața unică digitală trebuie să i se adauge 
acum investiții de o ambiție similară, 
inclusiv în inteligența artificială etică, în 
conformitate cu programul Europa digitală.

Or. en

Amendamentul 47
Sara Cerdas

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Potrivit celor prevăzute în 
Documentul de reflecție al Comisiei 
privind dimensiunea socială a Europei din 
26 aprilie 2017, în Comunicarea privind 
Pilonul european al drepturilor sociale, în 
cadrul Uniunii pentru Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și în Comunicarea intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” din 
14 ianuarie 2020, crearea unei Uniuni mai 
echitabile și mai favorabile incluziunii este 
o prioritate absolută a Uniunii pentru a 
combate inegalitatea și pentru a încuraja 
politicile de incluziune socială în Europa. 
Inegalitatea de șanse afectează în special 
accesul la educație, la formare, la cultură, 
la locuri de muncă, la serviciile sociale și 
de sănătate. Investițiile în economia 
socială, în economia legată de competențe 
și de capitalul uman, precum și în 
integrarea populațiilor vulnerabile în 
societate pot spori oportunitățile 
economice, în special dacă sunt coordonate 
la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU trebuie 
utilizat pentru a sprijini investițiile în 
educație și formare, inclusiv în ceea ce 
privește recalificarea și perfecționarea 
lucrătorilor, printre altele în regiuni care 
depind de o economie cu emisii ridicate de 

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

dioxid de carbon și care sunt afectate de 
tranziția structurală către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul 
InvestEU trebuie utilizat pentru a sprijini 
proiecte care au un impact social pozitiv și 
care stimulează incluziunea socială, 
contribuind la creșterea ocupării forței de 
muncă în toate regiunile, în special în 
rândul persoanelor șomere necalificate și al 
șomerilor de lungă durată, mai ales în 
regiunile ultraperiferice, care au, în 
general, probleme structurale în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă. 
Programul ar trebui să sprijine 
dezvoltarea de proiecte care îmbunătățesc 
situația în ceea ce privește egalitatea de 
gen, egalitatea de șanse, nediscriminarea, 
accesibilitatea, solidaritatea între generații, 
sectorul sănătății și al serviciilor sociale, 
locuințele sociale, lipsa de adăpost, 
incluziunea digitală, dezvoltarea 
comunităților, rolul și locul tinerilor în 
societate, precum și persoanele vulnerabile, 
inclusiv cetățenii țărilor terțe. Programul 
InvestEU trebuie, de asemenea, să sprijine 
cultura și creativitatea europeană care 
vizează un obiectiv social.

Or. en

Amendamentul 48
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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 

(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 urgent 
necesar ca vulnerabilitățile strategice să fie 
abordate în mod coordonat pentru a 
îmbunătăți răspunsul Uniunii în situații de 
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întregii economii. Numai o economie 
europeană rezilientă, favorabilă incluziunii 
și integrată poate proteja piața unică și 
condițiile echitabile de concurență și în 
beneficiul celor mai afectate statele 
membre.

urgență, precum și reziliența întregii 
economii. Numai o economie europeană 
rezilientă, favorabilă incluziunii și integrată 
poate proteja buna funcționare a pieței 
unice și condițiile echitabile de concurență, 
inclusiv în beneficiul celor mai afectate 
state membre.

Or. en

Amendamentul 49
Maria Grapini

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 50
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Obiectivul principal al componentei (28) Obiectivul principal al componentei 
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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 
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 

pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea beneficiarilor 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, 
stimularea producției, a aprovizionării și 
a gestionării în condiții sustenabile și 
etice și licențierea neexclusivă a 
produselor relevante pentru criză, 
asigurând accesibilitatea acestora din 
punctul de vedere al prețurilor în 
complementaritate cu alte instrumente ale 
Uniunii, dispozitive medicale, materiale 
medicale și echipamente de protecție, 
consolidarea capacității de reacție în 
situații de criză sanitară și a celei a 
sistemului de protecție civilă pe baza 
principiilor disponibilității și accesibilității 
pe scară largă a produselor esențiale 
pentru urgențele sanitare, (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 etică, 
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 verzi pe bază de 
hidrogen și de pile de combustie, 
tehnologiile de decarbonizare pentru 
industrie, captarea și stocarea dioxidului de 
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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.

carbon, tehnologiile economiei circulare, 
biomedicina, nanotehnologiile, produsele 
farmaceutice și materialele avansate, (v) 
instalațiile de reciclare și 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 
spațial și securitatea cibernetică. 
Beneficiarii finali trebuie să aibă planuri 
obligatorii de tranziție către o activitate 
economică sustenabilă și sediul social 
într-un stat membru, să nu aibă sucursale 
cu activități economice reale într-o țară 
inclusă pe lista de jurisdicții necooperante 
a UE 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. Repartizarea 
pachetului financiar ar trebui, în special, 
să asigure sprijinul pentru proiecte care 
contribuie la salvarea de vieți pe termen 
scurt, mediu și lung.

Or. en

Amendamentul 51
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea beneficiarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
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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 
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 

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, inclusiv rețeaua 
transeuropeană de transport (TEN-T), în 
special în secțiunile transfrontaliere, (iii) 
furnizarea de bunuri și servicii care 
contribuie la funcționarea și întreținerea 
infrastructurii critice, inclusiv cu finanțare 
și resurse umane, pentru a oferi soluții la 
blocajele din rețeaua TEN-T și a reduce 
sarcina administrativă în secțiunile 
transfrontaliere, (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 
etică, 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 și soluții de mobilitate 
sustenabilă și multimodală, 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 
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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.

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 
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. Beneficiarii 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.

Or. en

Amendamentul 52
Kathleen Van Brempt

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 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea beneficiarilor 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 
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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 
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 

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 
etică, 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 verzi pe bază de 
hidrogen din surse regenerabile de energie 
și de pile de combustie, tehnologiile de 
decarbonizare pentru industrie, captarea, 
stocarea și utilizarea dioxidului de carbon 
exclusiv pentru emisiile inevitabile, 
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 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. 
Beneficiarii 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 
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beneficia de sprijin. mai multe locații din UE trebuie să poată 
beneficia de sprijin.

Or. en

Amendamentul 53
Maria Grapini

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 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea beneficiarilor 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 
etică, 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 
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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. 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.

sustenabil, 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 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, (viii) 
producția. Beneficiarii 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.

Or. en

Amendamentul 54
Elena Kountoura

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 

(28) Obiectivul principal al componentei 
pentru investiții europene strategice trebuie 
să fie sprijinirea beneficiarilor finali 
stabiliți într-un stat membru care își 
desfășoară activitatea în Uniune și ale căror 
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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 
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 

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 economic 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, turismul sustenabil, 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 
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 
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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.

Consiliului. Beneficiarii 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.

Or. en

Amendamentul 55
Tilly Metz

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 care sunt în conformitate 
cu obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii, țin seama în mod specific de 
Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1d și sunt implementate cu o 
transparență sporită trebuie să poată 
beneficia în mod special de sprijin în 
cadrul componentei pentru investiții 
europene strategice.

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

Or. en

Amendamentul 56
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Adăugarea componentei pentru 
investiții europene strategice este 
necesară ca urmare a pandemiei globale 
de COVID-19 și a impactului acesteia 
asupra vieții oamenilor. Aceasta ar trebui 
să stimuleze redresarea economică 
sustenabilă și să crească reziliența, 
asigurând totodată adiționalitatea strictă 
a tuturor investițiilor sprijinite prin 
InvestEU.

Or. en

Amendamentul 57
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
pe lângă grupul BEI, cu privire la 
orientările în materie de investiții, la 
sistemul de urmărire a politicilor climatice, 
la documentele de orientare și 
metodologiile comune privind evaluarea 
sustenabilității, după caz, pentru a asigura 
participarea tuturor și buna funcționare, 
până la înființarea organismelor de 
guvernanță, iar după aceea implicarea 

(35) Comisia trebuie să solicite opiniile 
altor potențiali parteneri de implementare, 
inclusiv autorități locale și regionale, 
parteneri sociali și societatea civilă, pe 
lângă grupul BEI, cu privire la orientările 
în materie de investiții, la sistemul de 
urmărire a politicilor climatice, la 
documentele de orientare și metodologiile 
comune privind evaluarea sustenabilității, 
după caz, pentru a asigura participarea 
tuturor și buna funcționare, până la 
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partenerilor de implementare trebuie să se 
facă în cadrul Consiliului consultativ și al 
Comitetului director al Programului 
InvestEU.

înființarea organismelor de guvernanță, iar 
după aceea, implicarea partenerilor de 
implementare trebuie să se facă în cadrul 
Consiliului consultativ și al Comitetului 
director al Programului InvestEU.

Or. en

Amendamentul 58
Tilly Metz

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

fi putut fi realizate în aceeași măsură de 
către alte surse publice sau private fără 
sprijinul InvestEU.

Or. en

Amendamentul 59
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „proiect important de interes 
european comun” înseamnă un proiect care 
îndeplinește toate criteriile prevăzute în 
Comunicarea Comisiei intitulată „Criterii 
pentru analiza compatibilității cu piața 
internă a ajutorului de stat destinat să 
promoveze realizarea unor proiecte 
importante de interes european comun” (JO 
C 188, 20.6.2014, p. 4) sau în orice 
revizuire ulterioară;

(15) „proiect important de interes 
european comun” înseamnă un proiect care 
îndeplinește toate criteriile prevăzute în 
Comunicarea Comisiei intitulată „Criterii 
pentru analiza compatibilității cu piața 
internă a ajutorului de stat destinat să 
promoveze realizarea unor proiecte 
importante de interes european comun” (JO 
C 188, 20.6.2014, p. 4) sau în orice 
revizuire ulterioară, în conformitate cu 
obiectivele climatice și de mediu ale 
Uniunii, ținând seama în mod specific de 
Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1e și cu o transparență sporită 
la punerea în aplicare;

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

Or. en
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Amendamentul 60
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) principiul „a nu prejudicia în mod 
semnificativ” înseamnă a evita 
„prejudicierea în mod semnificativ a 
obiectivelor de mediu”, așa cum este 
definită la articolul 17 din Regulamentul 
(UE) 2020/852 (Regulamentul privind 
taxonomia);

Or. en

Amendamentul 61
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul general al Programului 
InvestEU este acela de a sprijini 
obiectivele de politică ale Uniunii prin 
intermediul unor operațiuni de finanțare și 
de investiții care contribuie la:

1. Obiectivul general al Programului 
InvestEU este acela de a sprijini 
obiectivele de politică ale Uniunii prin 
intermediul unor operațiuni de finanțare și 
de investiții care respectă pe deplin 
obiectivele climatice ale Uniunii, în 
special Legea europeană a climei1g, 
obiectivul de neutralitate climatică, 
criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) 
2020/8521h și obiectivele Pactului verde, 
precum și obiectivele în materie de 
biodiversitate, și care contribuie la:

_________________
1g Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice.
1h Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
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cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendamentul 62
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, în 
deplină conformitate cu obiectivele 
climatice ale Uniunii, în special cu Legea 
europeană a climei1i, cu obiectivul de 
neutralitate climatică, cu criteriile 
prevăzute în Regulamentul privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile1j și cu obiectivele din 
Pactul verde, precum și cu obiectivele în 
materie de biodiversitate, pentru a-i 
susține și menține lanțurile valorice 
strategice, tranziția climatică și pe cea 
digitală, investițiile cu rol de creștere a 
rezilienței așa cum sunt definite în Anexa 
V, precum și prin menținerea și 
consolidarea activităților de importanță 
strategică pentru Uniune în ceea ce privește 
infrastructura critică, tehnologiile 
transformaționale, inovațiile și contribuțiile 
revoluționare. Obiectivele fondului ar 
trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării 
durabile și în conformitate cu Convenția 
de la Aarhus și cu promovarea de către 
Uniune a obiectivului de conservare, 
protecție și îmbunătățire a calității 
mediului și de combatere a schimbărilor 
climatice, în conformitate cu articolul 11 
și cu articolul 191 alineatul (1) din 
TFUE. Sprijinul acordat în cadrul 
fondului ar trebui să fie în concordanță 
cu principiul „eficiența energetică pe 
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primul loc”;

Or. en

Amendamentul 63
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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 
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întreprinderi și consumatori. întreprinderi și consumatori, mai ales în 
sectoarele cele mai afectate de criză, 
precum turismul și transportul.

Or. en

Amendamentul 65
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(g) redresarea sustenabilă și favorabilă 
incluziunii a economiei Uniunii după criza 
provocată de pandemia de COVID-19, 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, mai ales pentru IMM-urile 
din sectorul transportului și turismului, și 
consumatori, 

Or. en

Amendamentul 66
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) Criza cauzată de pandemia de 
COVID-19 a relevat necesitatea 
consolidării și promovării de noi 
obiective, precum turismul sustenabil și 
cultura.
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Or. en

Amendamentul 67
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) sprijinirea operațiunilor de finanțare 
și de investiții în sectoarele menționate la 
articolul 7 alineatul (1) litera (e) pentru a 
menține și a consolida autonomia strategică 
și sustenabilitatea Uniunii și a economiei 
acesteia, în conformitate cu legislația 
privind energia și clima și cu obiectivele 
energetice și climatice pentru 2030 și 
privind realizarea neutralității climatice 
până în 2040, cu pilonul european al 
drepturilor sociale, cu obiectivele 
referitoare la tranziția verde și cea 
digitală, autonomia tehnologică, o 
creștere durabilă și favorabilă incluziunii, 
coeziunea economică, socială și 
teritorială, crearea de locuri de muncă de 
calitate, cercetare și inovare.

Or. en

Amendamentul 68
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Legea europeană a climei

Prezentul Regulament respectă pe deplin 
toate obligațiile Uniunii prevăzute în 
Legea europeană a climei1a.
_________________
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1a Regulamentul (UE) al Parlamentului 
European și al Consiliului xx/xx de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2018/1999 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendamentul 69
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fondul InvestEU funcționează prin 
intermediul următoarelor cinci componente 
de politică, care vizează disfuncționalități 
ale pieței sau situații de investiții sub 
nivelul optim în domeniul lor specific de 
aplicare:

1. Fondul InvestEU funcționează prin 
intermediul următoarelor cinci componente 
de politică, care vizează disfuncționalități 
ale pieței sau situații de investiții sub 
nivelul optim în domeniul lor specific de 
aplicare, respectând principiul de a nu 
aduce prejudicii în mod semnificativ:

Or. en

Amendamentul 70
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 

(a) cuprinde investiții sustenabile în 
sectorul transporturilor, inclusiv în 
infrastructuri de transport multimodal 
care facilitează tranziția multimodală, în 
siguranța rutieră, inclusiv în conformitate 
cu obiectivul Uniunii de eliminare a 
accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în extinderea 
transportului feroviar, inclusiv cu trenuri 
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energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

de noapte, mobilitate activă și 
infrastructură de transport public, în 
energie, în special în energia din surse 
regenerabile, în eficiența energetică în 
conformitate cu cadrul de politici privind 
energia pentru 2030, cu noul obiectiv 
climatic pentru 2030 și cu obiectivul UE 
de realizare a neutralității climatice, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism sustenabil, 
în echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii și sunt conforme cu obiectivele 
Pactului verde european și ale Legii 
europene a climei;

Or. en

Amendamentul 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 

(a) cuprinde investiții sustenabile în 
sectorul transporturilor, inclusiv în 
transportul multimodal și feroviar, în 
siguranța rutieră, inclusiv în conformitate 
cu obiectivul Uniunii de eliminare a 
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conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, precum și în 
extinderea acesteia pentru a cuprinde 
zonele ultraperiferice, montane și cel mai 
puțin accesibile, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, montane și 
ultraperiferice, în aprovizionarea cu 
materii prime și în prelucrarea acestora, în 
spațiu, oceane, ape, inclusiv căi navigabile 
interioare, în managementul deșeurilor în 
conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu 
economia circulară, în natură și în alte 
infrastructuri de mediu, în patrimoniul 
cultural, în turism, în echipamente, în 
active mobile și în implementarea 
tehnologiilor inovatoare care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu legate 
de reziliența la schimbările climatice sau 
de sustenabilitate socială ale Uniunii și 
care respectă standardele de sustenabilitate 
socială și de mediu ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 72
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) componenta de politică pentru 
infrastructura sustenabilă: cuprinde 
investiții sustenabile în sectorul 
transporturilor, inclusiv în transportul 
multimodal, în siguranța rutieră, inclusiv în 

(a) cuprinde investiții sustenabile în 
sectorul transporturilor, inclusiv în 
transportul multimodal, în siguranța 
rutieră, inclusiv în conformitate cu 
obiectivul Uniunii de eliminare a 
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conformitate cu obiectivul Uniunii de 
eliminare a accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energie, în special în 
energia din surse regenerabile, în eficiența 
energetică în conformitate cu cadrul de 
politici privind energia pentru 2030, în 
proiectele de renovare a clădirilor axate pe 
economiile de energie și pe integrarea 
clădirilor într-un sistem energetic, de 
stocare, digital și de transport conectat, în 
îmbunătățirea nivelurilor de interconectare, 
a conectivității și a accesului digital, 
inclusiv în zonele rurale, în aprovizionarea 
cu materii prime și în prelucrarea acestora, 
în spațiu, oceane, ape, inclusiv căi 
navigabile interioare, în managementul 
deșeurilor în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor și cu economia circulară, în 
natură și în alte infrastructuri de mediu, în 
patrimoniul cultural, în turism, în 
echipamente, în active mobile și în 
implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

accidentelor rutiere mortale și a 
vătămărilor grave până în 2050, în 
reînnoirea și întreținerea infrastructurii 
feroviare și rutiere, în energia din surse 
regenerabile, în eficiența energetică în 
conformitate cu noile obiective climatice 
pentru 2030, cu Legea europeană a climei 
și cu obiectivul Uniunii de realizare a 
neutralității din punctul de vedere al 
emisiilor de carbon până cel târziu în 
2050, în proiectele de renovare a clădirilor 
axate pe economiile de energie și pe 
integrarea clădirilor într-un sistem 
energetic, de stocare, digital și de transport 
conectat, în îmbunătățirea nivelurilor de 
interconectare, a conectivității și a 
accesului digital, inclusiv în zonele rurale, 
în aprovizionarea cu materii prime și în 
prelucrarea acestora, în spațiu, oceane, ape, 
inclusiv căi navigabile interioare, în 
managementul deșeurilor în conformitate 
cu ierarhia deșeurilor și cu economia 
circulară, în natură și în alte infrastructuri 
de mediu, în patrimoniul cultural, în 
turism, în echipamente, în active mobile și 
în implementarea tehnologiilor inovatoare 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
de mediu legate de reziliența la schimbările 
climatice sau de sustenabilitate socială ale 
Uniunii și care respectă standardele de 
sustenabilitate socială și de mediu ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) componenta de politică pentru 
IMM-uri: accesul la finanțare și 
disponibilitatea fondurilor în special pentru 
IMM-uri, inclusiv pentru IMM-urile 
inovatoare și cele care își desfășoară 

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

activitatea în turism, în sectoarele culturale 
și creative, precum și pentru întreprinderile 
mici cu capitalizare medie;

Or. en

Amendamentul 74
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 75
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

turismul social și integrarea persoanelor 
vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor 
terțe;

Or. en

Amendamentul 76
Tilly Metz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) componenta de politică pentru 
investiții europene strategice: cuprinde 
investiții strategice pentru sprijinirea 
destinatarilor finali care sunt stabiliți într-
un stat membru și care își desfășoară 
activitatea în Uniune, care nu au fost 
implicați în spălarea de bani, finanțarea 
terorismului, eludare sau evaziune fiscală 
și nu au fost anchetați sau urmăriți penal 
pentru aceste fapte și ale căror activități au 
o importanță strategică pentru Uniune și 
sunt conforme cu obiectivul UE de 
realizare a neutralității climatice până în 
2030, așa cum este acesta consacrat în 
Legea europeană a climei1k și în 
Regulamentul (UE) 2020/8521l și 
stimulează tranziția verde și digitală a 
societății și economiei europene, în unul 
dintre următoarele domenii:

_________________
1k Regulamentul (UE) 2020/XXX de 
instituire a cadrului pentru realizarea 
neutralității climatice
1l Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Or. en
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Amendamentul 77
Tilly Metz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, abținându-se de a produce 
prejudicierea semnificativă a obiectivelor 
de mediu, așa cum este aceasta definită la 
articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/8521a, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi 
și turism sustenabile, mediu, apă, sănătate, 
comunicații și rețele digitale securizate, 
internetul obiectelor, platforme de servicii 
online, servicii de cloud computing sigure, 
procesarea sau stocarea datelor, plăți și 
infrastructura financiară, aeronautică, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

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

Or. en

Amendamentul 78
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
logistică, mediu, sănătate, comunicații 
digitale securizate, 5G, internetul 
obiectelor, platforme de servicii online, 
servicii de cloud computing sigure, 
procesarea sau stocarea datelor, plăți și 
infrastructura financiară, aeronautică, 
apărare, comunicații, mass-media, educație 
și formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

Or. en

Amendamentul 79
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
mediu, sănătate, comunicații digitale 
securizate, 5G, internetul obiectelor, 
platforme de servicii online, servicii de 
cloud computing sigure, procesarea sau 
stocarea datelor, plăți și infrastructura 
financiară, aeronautică, apărare, 
comunicații, mass-media, educație și 
formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

(ii) infrastructura critică, fie ea fizică 
sau virtuală, inclusiv elementele de 
infrastructură identificate drept critice în 
următoarele domenii: energie, transporturi, 
turism, mediu, sănătate, comunicații 
digitale securizate, 5G, internetul 
obiectelor, platforme de servicii online, 
servicii de cloud computing sigure, 
procesarea sau stocarea datelor, plăți și 
infrastructura financiară, aeronautică, 
apărare, comunicații, mass-media, educație 
și formare, infrastructura electorală și 
instalațiile sensibile, precum și terenurile și 
bunurile imobile esențiale pentru utilizarea 
unei astfel de infrastructuri critice;

Or. en
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Amendamentul 80
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iiia) sisteme de emitere directă a 
biletelor și servicii tehnologice de 
mobilitate neîntreruptă, cu un accent 
deosebit pe dezvoltarea modului de 
transport feroviar și pe extinderea rețelei 
de trenuri de noapte;

Or. en

Amendamentul 81
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iiia) investiții strategice critice în 
turismul sustenabil

Or. en

Amendamentul 82
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 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, verzi și digitale esențiale, 
precum și inovații revoluționare în care 
investițiile sunt importante din punct de 
vedere strategic pentru viitorul economic al 
Uniunii, inclusiv:
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Amendamentul 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e – punctul iv – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) inteligența artificială, tehnologia 
blockchain, 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, vehiculele 
autonome, tehnologiile legate de 
siguranța vehiculelor și infrastructurii 
rutiere,

Or. en

Amendamentul 84
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e – punctul iv – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) inteligența artificială etică, 
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,

Or. en

Amendamentul 85
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Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 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 
sustenabile, tehnologiile de transport 
sustenabile, aplicațiile pe bază de hidrogen 
verde și de pile de combustie, tehnologiile 
cu emisii zero pentru industrie, 
tehnologiile economiei circulare,

Or. en

Amendamentul 86
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 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 ecologice pe bază de hidrogen 
din surse regenerabile și de pile de 
combustie, tehnologiile de decarbonizare 
pentru industrie, captarea, stocarea și 
utilizarea dioxidului de carbon exclusiv 
pentru emisii cu efect fatal, tehnologiile 
economiei circulare,

Or. en

Amendamentul 87
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e – punctul iv – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Turismul sustenabil

Or. en

Amendamentul 88
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e – punctul vi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) încurajarea investițiilor strategice 
esențiale în sistemele de turism sustenabil 
care pot fi, de asemenea, integrate în 
eforturile de conservare a biodiversității, 
inclusiv investiții care promovează 
trecerea de la turismul de masă la alte 
forme de turism cultural și sustenabil

Or. en

Amendamentul 89
Tilly Metz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(vii) tehnologiile și factorii de producție 
critici pentru securitatea Uniunii și a 
statelor sale membre, cum ar fi sectorul 
spațial și securitatea cibernetică.

Or. en
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Amendamentul 90
Tilly Metz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, în cazul investițiilor în sectorul 
spațial 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.

Or. en

Amendamentul 91
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e – punctul vii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) finanțarea și investițiile din cadrul 
acestei componente acordă prioritate 
inițiativelor care contribuie pe termen 
scurt, mediu și lung la salvarea de vieți și 
asigură un sprijin adecvat în problemele 
legate de situațiile de urgență climatică, 
de poluarea mediului și de digitalizare.

Or. en

Amendamentul 92
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. Operațiunile de finanțare și de 
investiții sunt examinate pentru a se stabili 
dacă au un impact asupra mediului sau 
climei sau un impact social. În cazul în 
care aceste operațiuni au un astfel de 
impact, ele fac obiectul unei evaluări a 
sustenabilității climatice, de mediu și 
sociale, pentru a se reduce la minimum 
efectele nocive și pentru a se maximiza 
beneficiile în ceea ce privește clima, 
mediul și dimensiunea socială. În acest 
scop, promotorii de proiecte care solicită 
finanțare furnizează informații adecvate pe 
baza orientărilor menționate la alineatul 
(4). Proiectele cu o dimensiune mai mică 
decât cea menționată în orientări sunt 
excluse de la această evaluare. Proiectele 
care sunt incompatibile cu obiectivele 
climatice și care nu respectă criteriile 
stabilite de Regulamentul (UE) 
2020/8521a nu sunt eligibile pentru sprijin 
în temeiul prezentului regulament. În cazul 
în care partenerul de implementare ajunge 
la concluzia că nu trebuie să se facă o 
evaluare a sustenabilității, acesta trimite o 
justificare Comitetului pentru investiții.

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

Or. en

Amendamentul 93
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice;

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea noilor 
obiectivelor climatice și energetice pentru 
2030, cu Legea europeană a climei, cu 
obiectivul Uniunii de realizare a 
neutralității climatice până cel târziu în 
2050 sau cu criteriile stabilite prin 
Regulamentul (UE) 2020/8521a;

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

Or. en

Amendamentul 94
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
climatice;

(d) să se identifice proiectele care sunt 
incompatibile cu îndeplinirea obiectivelor 
neutralității climatice folosind criteriile 
stabilite de Regulamentul (UE) 
2020/8521a;

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

Or. en
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Amendamentul 95
Tilly Metz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să se evalueze proiectele în funcție 
de contribuția lor la atingerea obiectivelor 
în materie de climă și energie, în special 
la atingerea noului obiectiv climatic al 
Uniunii pentru 2030 și la tranziția către 
economii neutre din punctul de vedere al 
climei până în 2040;

Or. en

Amendamentul 96
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. 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.

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca 100 % din investițiile 
efectuate în cadrul componentei de politică 
pentru infrastructura sustenabilă și 60 % 
din componenta pentru investiții europene 
strategice să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și 
mediu.

Or. en

Amendamentul 97
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Partenerii de implementare au 6. Partenerii de implementare au 
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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.

obiectivul ca cel puțin 65 % din investițiile 
efectuate din componenta de politică 
pentru investiții europene strategice și 
80% 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 98
Kosma Złotowski

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. 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.

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 50 % 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 99
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. 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.

6. Partenerii de implementare au 
obiectivul ca cel puțin 50 % 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
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Amendamentul 100
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Contribuția Fondului InvestEU la 
realizarea obiectivelor Uniunii în ceea ce 
privește clima și mediul va fi urmărită 
folosind criteriile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/8521n;
_________________
1n Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendamentul 101
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Contribuția Fondului InvestEU la 
realizarea obiectivelor Uniunii în ceea ce 
privește clima și mediul vor fi urmărite 
folosind criteriile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2020/8521a.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2020/852 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iunie 2020 privind instituirea unui 
cadru care să faciliteze investițiile 
durabile și de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 
198, 22.6.2020, p. 13).
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Or. en

Amendamentul 102
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 103
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) compartimentul pentru statele 
membre vizează disfuncționalități specifice 
ale pieței sau situații specifice de investiții 
sub nivelul optim în una sau mai multe 
regiuni sau state membre, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor de politică ale 
fondurilor din care se alocă contribuții și 
care fac obiectul gestiunii partajate sau ale 
cuantumului suplimentar furnizat de un stat 
membru în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) al treilea paragraf, în special pentru a 
consolida coeziunea economică, socială și 
teritorială în Uniune prin remedierea 

(b) compartimentul pentru statele 
membre vizează disfuncționalități specifice 
ale pieței sau situații specifice de investiții 
sub nivelul optim în una sau mai multe 
regiuni sau state membre, în vederea 
îndeplinirii obiectivelor de politică ale 
fondurilor din care se alocă contribuții și 
care fac obiectul gestiunii partajate sau ale 
cuantumului suplimentar furnizat de un stat 
membru în temeiul articolului 4 alineatul 
(1) al treilea paragraf, în special pentru a 
consolida coeziunea economică, socială și 
teritorială în Uniune prin remedierea 
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dezechilibrelor dintre regiunile sale. dezechilibrelor dintre regiunile sale, în 
special în regiunile ultraperiferice.

Or. en

Justificare

Regiunile ultraperiferice sunt afectate de constrângeri deosebite, care le afectează 
dezvoltarea și le împiedică integrarea pe piața internă. Situația specială a regiunilor 
ultraperiferice a fost recunoscută în temeiul articolului 349 din TFUE.

Amendamentul 104
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. BEI își aliniază pe deplin fără 
întârziere politica de acordare de 
împrumuturi în domeniul transporturilor 
la Pactul verde european în general și la 
obiectivele UE în materie de climă, în 
special.

Or. en

Amendamentul 105
Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Grupului BEI i se acordă 75 % din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru UE, astfel cum este prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) primul paragraf, în 
valoare de 56 365 380 000 EUR. Grupul 
BEI furnizează o contribuție financiară 
globală în valoare de 9 418 270 000 EUR. 
Această contribuție este furnizată într-un 
mod și sub o formă care să faciliteze 
implementarea Fondului InvestEU și 

4. Grupului BEI i se acordă 50 % din 
garanția UE din cadrul compartimentului 
pentru UE, astfel cum este prevăzută la 
articolul 4 alineatul (1) primul paragraf. 
Grupul BEI furnizează o contribuție 
financiară globală în valoare de 
9 418 270 000 EUR. Această contribuție 
este furnizată într-un mod și sub o formă 
care să faciliteze implementarea Fondului 
InvestEU și realizarea obiectivelor 
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realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 14 alineatul (2).

prevăzute la articolul 14 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 106
Dominique Riquet

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Restul de 25 % din garanția UE din 
cadrul compartimentului pentru UE se 
acordă altor parteneri de implementare, 
care furnizează, de asemenea, o contribuție 
financiară care urmează să fie stabilită în 
acordurile de garantare.

5. Restul de 50 % din garanția UE din 
cadrul compartimentului pentru UE se 
acordă altor parteneri de implementare, 
care furnizează, de asemenea, o contribuție 
financiară care urmează să fie stabilită în 
acordurile de garantare.

Or. en

Amendamentul 107
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Se depun toate eforturile pentru a 
asigura faptul că, la finalul perioadei de 
investiții, este acoperită o gamă largă de 
sectoare și de regiuni și este evitată 
concentrarea geografică sau sectorială 
excesivă. Aceste eforturi includ stimulente 
pentru băncile și instituțiile naționale de 
promovare de mai mici dimensiuni sau mai 
puțin complexe care au un avantaj 
comparativ datorită prezenței, cunoștințelor 
și competențelor lor în materie de investiții 
la nivel local. Comisia elaborează o 
abordare coerentă pentru a sprijini aceste 
eforturi.

6. Se depun toate eforturile pentru a 
asigura faptul că, la finalul perioadei de 
investiții, este acoperită o gamă largă de 
sectoare și de regiuni, cum ar fi regiunile 
ultraperiferice, și este evitată concentrarea 
geografică sau sectorială excesivă. Aceste 
eforturi includ stimulente pentru băncile și 
instituțiile naționale de promovare de mai 
mici dimensiuni sau mai puțin complexe 
care au un avantaj comparativ datorită 
prezenței, cunoștințelor și competențelor 
lor în materie de investiții la nivel local. 
Comisia elaborează o abordare coerentă 
pentru a sprijini aceste eforturi.

Or. en
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Justificare

Regiunile ultraperiferice suferă de constrângeri deosebite, care le afectează dezvoltarea și le 
împiedică integrarea în piața internă. Situația specială a regiunilor ultraperiferice a fost 
recunoscută în temeiul articolului 349 din TFUE.

Amendamentul 108
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) modul în care operațiunea propusă 
contribuie la obiectivele de politică ale UE;

(b) modul în care operațiunea propusă 
contribuie la obiectivele de politică ale UE, 
în special contribuția sa la obiectivele UE 
în domeniul biodiversității, climei și 
energiei pentru 2030 și la tranziția către 
neutralitatea climatică până în 2040;

Or. en

Amendamentul 109
Tilly Metz

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 
privire la astfel de proiecte;

(c) dacă este cazul, să acorde asistență 
promotorilor de proiecte pentru dezvoltarea 
proiectelor lor astfel încât să îndeplinească 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 7 și 
criteriile de eligibilitate prevăzute la 
articolul 13 și să faciliteze dezvoltarea de 
proiecte importante de interes european 
comun, în conformitate cu obiectivele 
climatice și de mediu ale Uniunii, ținând 
seama în mod specific de Regulamentul 
(UE) 2020/8521m și cu o transparență 
sporită la punerea în aplicare, 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 
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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 110
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Platforma de consiliere InvestEU 
are o prezență locală, acolo unde este 
necesar. Prezența locală este instituită 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 constituirii de cunoștințe de 
specialitate și a unei capacități regionale și 
locale pentru a se putea furniza consilierea 
menționată la alineatul (1), inclusiv 
sprijinul pentru implementarea și 
gestionarea proiectelor de mici dimensiuni.

7. Platforma de consiliere InvestEU 
are o prezență locală, acolo unde este 
necesar. Prezența locală este instituită în 
special în statele membre sau în regiunile 
care se confruntă cu dificultăți la 
dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului 
InvestEU, cum ar fi regiunile 
ultraperiferice. Platforma de consiliere 
InvestEU contribuie la transferul de 
cunoștințe la nivel regional și local, în 
vederea constituirii de cunoștințe de 
specialitate și a unei capacități regionale și 
locale pentru a se putea furniza consilierea 
menționată la alineatul (1), inclusiv 
sprijinul pentru implementarea și 
gestionarea proiectelor de mici dimensiuni.

Or. en

Justificare

După cum se menționează în COM (2017) 623, intitulat: „Un parteneriat strategic consolidat 
și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”, regiunile respective ar trebui să aibă un 
centru de consiliere specific pentru a le îmbunătăți accesul la investEU.

Amendamentul 111
Dorien Rookmaker

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia raportează cu privire la 
implementarea Programului InvestEU în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. În conformitate cu 
articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul 
financiar, raportul anual oferă informații cu 
privire la nivelul de implementare a 
programului în raport cu obiectivele sale și 
cu indicatorii de performanță. În acest 
scop, fiecare partener de implementare 
furnizează anual informațiile necesare 
pentru a permite Comisiei să își respecte 
obligațiile de raportare, inclusiv informații 
privind funcționarea garanției UE.

3. Comisia raportează cu privire la 
implementarea Programului InvestEU în 
conformitate cu articolele 241 și 250 din 
Regulamentul financiar. În conformitate cu 
articolul 41 alineatul (5) din Regulamentul 
financiar, raportul anual oferă informații cu 
privire la nivelul de implementare a 
programului în raport cu obiectivele sale și 
cu indicatorii de performanță. În acest 
scop, fiecare partener de implementare 
furnizează anual informațiile necesare 
pentru a permite Comisiei să își respecte 
obligațiile de raportare, inclusiv informații 
privind funcționarea garanției UE. 
Sistemul de raportare cu privire la 
performanță oferă informații în timp real 
cu privire la gestionarea și punerea în 
aplicare a programului InvestEU și este 
accesibil tuturor cetățenilor UE. Acest 
lucru garantează transparența resurselor 
cheltuite și sporește gradul de 
responsabilitate.

Or. en

Justificare

Salutăm faptul că CE realizează importanța planificării în funcție de riscuri a activităților și 
a alocării de fonduri. Rezultatul este că banii vor fi cheltuiți în mod prioritar și pe chestiuni 
esențiale. Este important să se pună la dispoziție resurse suficiente pentru gestionarea și 
controlul programului. Furnizarea unor informații în timp real cu privire la statutul 
programului este un bun început, îmbunătățind responsabilitatea și transparența.

Amendamentul 112
Markus Pieper

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partenerii de implementare și 
partenerii de consiliere menționează 
originea și asigură vizibilitatea finanțării 
din partea Uniunii (în special atunci când 
promovează acțiunile și rezultatele 

1. Partenerii de implementare și 
partenerii de consiliere menționează 
originea și asigură vizibilitatea finanțării 
din partea Uniunii (în special atunci când 
promovează acțiunile și rezultatele 
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acestora), oferind informații coerente, 
concrete și specifice, adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg.

acestora), oferind informații coerente, 
concrete și specifice, adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg. Beneficiarii 
potențiali, beneficiarii, participanții și 
destinatarii finali ai instrumentelor 
financiare trebuie să fie dezvăluiți într-o 
manieră pe deplin transparentă. Ei 
trebuie enumerați într-un sistem de 
monitorizare digitală pentru fondurile 
UE, care urmează să fie introdus de 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 113
Maria Grapini

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Partenerii de implementare și 
partenerii de consiliere menționează 
originea și asigură vizibilitatea finanțării 
din partea Uniunii (în special atunci când 
promovează acțiunile și rezultatele 
acestora), oferind informații coerente, 
concrete și specifice, adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg.

1. Partenerii de implementare și 
partenerii de consiliere menționează 
originea și asigură vizibilitatea finanțării 
din partea Uniunii (în special atunci când 
promovează acțiunile și rezultatele 
acestora), oferind informații coerente, 
concrete, corecte și specifice, adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg.

Or. en

Amendamentul 114
Tilly Metz

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea cerințelor prevăzute la primul 
paragraf pentru proiectele din sectorul 
apărării și cel spațial trebuie să respecte 

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

în materie de confidențialitate sau de 
păstrare a secretului profesional.

Or. en

Amendamentul 115
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) până la 20 051 970 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (a);

(a) până la 31 153 850 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (a);

Or. en

Amendamentul 116
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) până la 31 153 850 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (e).

(e) până la 20 051 970 000 EUR pentru 
obiectivele menționate la articolul 3 
alineatul (2) litera (e);

Or. en

Amendamentul 117
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul altor componente decât componenta 

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul altor componente decât componenta 
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pentru investiții europene strategice se pot 
încadra în unul sau mai multe dintre 
domeniile următoare:

pentru investiții europene strategice se 
limitează la domeniile următoare:

Or. en

Amendamentul 118
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) producerea și furnizarea de 
combustibili sintetici durabili provenind 
din surse regenerabile/neutre din punctul 
de vedere al emisiilor de carbon și din alte 
surse sigure și durabile cu emisii scăzute 
sau zero, biocombustibili, biomasă și 
combustibili alternativi, inclusiv 
combustibili pentru toate modurile de 
transport, în conformitate cu obiectivele 
Directivei 2018/2001 a Parlamentului 
European și a Consiliului56și

(e) producerea și furnizarea de 
combustibili sintetici durabili provenind 
din surse regenerabile și din alte surse 
sigure și durabile cu emisii zero, 
biocombustibili, biomasă și combustibili 
alternativi, inclusiv combustibili pentru 
toate modurile de transport, în conformitate 
cu obiectivele Directivei 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului56 și 
în limitele disponibilității sustenabile și

_________________
56 Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

Or. en

Amendamentul 119
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de 
transport și a unor soluții de mobilitate 
durabile și sigure, dar și a unor 

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de 
transport și a unor soluții de mobilitate 
durabile și sigure, dar și a unor 
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echipamente și tehnologii inovatoare 
conforme cu prioritățile Uniunii în materie 
de transport și cu angajamentele asumate în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice, în special prin:

echipamente și tehnologii inovatoare 
conforme cu prioritățile Uniunii în materie 
de transport și pe deplin compatibile cu 
angajamentele asumate în cadrul Acordului 
de la Paris privind schimbările climatice și 
Actul legislativ european privind clima1w, 
în special prin:

Or. en

Amendamentul 120
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proiecte care sprijină dezvoltarea 
infrastructurii rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T), inclusiv întreținerea și 
siguranța infrastructurii, nodurile urbane 
ale TEN-T, porturile maritime și interioare, 
aeroporturile, terminalele multimodale și 
conectarea acestor terminale multimodale 
la rețelele TEN-T și aplicațiile telematice 
menționate în Regulamentul (UE) nr. 
1315/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului57;

(a) proiecte care sprijină dezvoltarea 
infrastructurii rețelei transeuropene de 
transport (TEN-T), având ca priorități 
întreținerea și siguranța infrastructurii, 
nodurile urbane ale TEN-T, porturile 
maritime și interioare, terminalele 
multimodale și conectarea acestor 
terminale multimodale la rețelele TEN-T și 
aplicațiile telematice menționate în 
Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului57;

_________________
57 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind orientările 
Uniunii pentru dezvoltarea rețelei 
transeuropene de transport și de abrogare a 
Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 
20.12.2013, p. 1).

Or. en

Amendamentul 121
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiecte de mobilitate urbană 
inteligentă și durabilă care vizează moduri 
de transport urban cu emisii scăzute, 
incluzând căile navigabile interioare și 
soluții inovatoare de mobilitate, 
accesibilitatea nediscriminatorie, reducerea 
poluării atmosferice și acustice, consumul 
de energie, rețelele orașelor inteligente, 
menținerea sau creșterea nivelului de 
siguranță și reducerea frecvenței 
accidentelor, inclusiv pentru cicliști și 
pietoni;

(c) proiecte de mobilitate urbană 
inteligentă și durabilă care vizează moduri 
de transport urban cu emisii zero, 
incluzând căile navigabile interioare și 
soluții inovatoare de mobilitate, 
accesibilitatea nediscriminatorie, reducerea 
poluării atmosferice și acustice, consumul 
de energie, rețelele orașelor inteligente, 
menținerea sau creșterea nivelului de 
siguranță și reducerea frecvenței 
accidentelor, inclusiv pentru cicliști și 
pietoni;

Or. en

Amendamentul 122
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijinirea reînnoirii și modernizării 
activelor mobile din domeniul 
transporturilor, în vederea implementării 
unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute 
sau zero, inclusiv prin utilizarea 
combustibililor alternativi în vehiculele din 
toate modurile de transport;

(d) sprijinirea reînnoirii și modernizării 
activelor mobile din domeniul 
transporturilor, în vederea implementării 
unor soluții de mobilitate cu emisii zero, 
inclusiv prin utilizarea combustibililor 
alternativi în vehiculele din toate modurile 
de transport;

Or. en

Amendamentul 123
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) infrastructura de ciclism 
interurbană, cu un accent deosebit pe 
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asigurarea unor conexiuni 
transfrontaliere sigure și, astfel, pe 
dezvoltarea creării unei axe 
transnaționale pentru ciclism în cadrul 
unei rețele la nivel european;

Or. en

Amendamentul 124
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera g – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) reducerea emisiilor sau (iii) reducerea emisiilor cu un parcurs 
clar către emisii zero până în 2040; sau

Or. en

Amendamentul 125
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) proiecte de menținere sau de 
modernizare a infrastructurii de transport 
existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, 
în cazul în care este necesară modernizarea 
acestora, de menținere sau de îmbunătățire 
a siguranței rutiere, de dezvoltare a 
serviciilor pentru sistemele de transport 
inteligente (STI) sau de garantare a 
integrității și standardelor infrastructurii, de 
dezvoltare a unor zone și facilități de 
parcare sigure, a unor stații de reîncărcare 
electrică și a unor stații de alimentare cu 
combustibili alternativi.

(h) proiecte de menținere sau de 
modernizare a infrastructurii de transport 
existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, 
doar în cazul în care este necesară 
modernizarea acestora, de menținere sau de 
îmbunătățire a siguranței rutiere, de 
dezvoltare a serviciilor pentru sistemele de 
transport inteligente (STI) sau de garantare 
a integrității și standardelor infrastructurii, 
de dezvoltare a unor zone și facilități de 
parcare sigure, a unor stații de reîncărcare 
electrică și a unor stații de alimentare cu 
combustibili alternativi.

Or. en
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Amendamentul 126
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 
pentru conectivitatea digitală, în special 
prin proiecte care sprijină implementarea 
de rețele digitale cu capacitate foarte mare, 
conectivitatea 5G și care ameliorează 
accesul și conectivitatea digitală, în special 
în zonele rurale și în regiunile periferice.

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 
pentru conectivitatea digitală, în special 
prin proiecte care sprijină implementarea 
de rețele digitale cu capacitate foarte mare, 
conectivitatea 5G și care ameliorează 
accesul și conectivitatea digitală, în special 
în zonele rurale și în regiunile periferice și 
ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 127
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 
pentru conectivitatea digitală, în special 
prin proiecte care sprijină implementarea 
de rețele digitale cu capacitate foarte mare, 
conectivitatea 5G și care ameliorează 
accesul și conectivitatea digitală, în special 
în zonele rurale și în regiunile periferice.

4. Dezvoltarea unei infrastructuri 
pentru conectivitatea digitală, în special 
prin proiecte care sprijină implementarea 
de rețele digitale cu capacitate foarte mare, 
conectivitatea și care ameliorează accesul 
și conectivitatea digitală, în special în 
zonele rurale și în regiunile periferice.

Or. en

Amendamentul 128
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) inteligența artificială; (a) inteligența artificială etică;
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Or. en

Amendamentul 129
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Turismul. 9. Turismul sustenabil, prin investiții 
care contribuie la transformarea 
sectorului, dezvoltând în special 
accesibilitatea, ecoturismul și transportul 
feroviar la prețuri accesibile, precum și 
prin sprijinirea operațiunilor care 
promovează o redresare sustenabilă, 
inovatoare și digitală.

Or. en

Amendamentul 130
Angel Dzhambazki

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Turismul. 9. Turismul, în special prin investiții 
care contribuie la creșterea 
competitivității pe termen lung 
și transformarea sectorului prin 
sprijinirea acțiunilor care promovează un 
turism sustenabil, inovator, digital, pentru 
evenimente și de afaceri.

Or. en

Amendamentul 131
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Turismul. 9. Turismul sustenabil și călătoriile, 
întregul lanț valoric, inclusiv, printre 
altele, tur-operatori, hotelieri, restaurante, 
ghizi, industria expozițiilor.

Or. en

Amendamentul 132
Elena Kountoura

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Turismul. 9. Turismul sustenabil, în special 
investițiile care contribuie la redresarea, 
competitivitatea și sustenabilitatea 
sectorului.

Or. en

Amendamentul 133
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Dezvoltarea industriei de apărare, 
pentru a contribui la autonomia strategică 
a Uniunii, în special prin sprijinul acordat 
pentru:

eliminat

(a) lanțul de aprovizionare din industria 
de apărare a Uniunii, în special prin 
sprijinul financiar acordat IMM-urilor și 
întreprinderilor cu capitalizare medie;
(b) întreprinderi care participă la proiecte 
inovatoare revoluționare în sectorul 
apărării și în cel al tehnologiilor cu dublă 
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utilizare strâns legate de acest sector;
(c) lanțul de aprovizionare din sectorul 
apărării în cazul participării la proiecte 
colaborative de cercetare și dezvoltare în 
domeniul apărării, inclusiv la proiecte 
sprijinite prin Fondul european de 
apărare;
(d) infrastructura pentru cercetare și 
formare în domeniul apărării.

Or. en

Amendamentul 134
Tilly Metz

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 
pe bunuri și servicii asociate, dacă este 
cazul; numărul și volumul operațiunilor 
care contribuie la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră până la o economie 
cu emisii nete egale cu zero, în 
conformitate cu obiectivele climatice 
europene

Or. en

Amendamentul 135
Tilly Metz

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 

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

membre

Or. en

Amendamentul 136
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 8 – subpunctul 8.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.4 Numărul de întreprinderi care 
beneficiază de sprijin, defalcate pe 
dimensiune, și care dezvoltă și produc 
tehnologii și factori de producție critici 
pentru securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre, precum și produse cu dublă 
utilizare

8.4 Numărul de întreprinderi care 
beneficiază de sprijin, defalcate pe 
dimensiune, și care dezvoltă și produc 
tehnologii și factori de producție critici 
pentru securitatea Uniunii și a statelor sale 
membre

Or. en

Amendamentul 137
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul de bun public pentru care 
operatorul sau întreprinderea nu poate 
obține suficiente beneficii financiare (cum 
ar fi educația și competențele, serviciile 
medicale și accesibilitatea, securitatea și 
apărarea, infrastructurile disponibile 
gratuit sau la un preț neglijabil);

(a) caracterul de bun public pentru care 
operatorul sau întreprinderea nu poate 
obține suficiente beneficii financiare (cum 
ar fi educația și competențele, serviciile 
medicale și accesibilitatea, și 
infrastructurile disponibile gratuit sau la un 
preț neglijabil);

Or. en

Amendamentul 138
Tilly Metz
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Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 139
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa V – partea 1 – paragraful 2 – punctul 2 – paragraful 1 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Operațiunile de finanțare sau de 
investiții în cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice pot fi, de 
asemenea, considerate adiționale dacă 
respectivele operațiuni nu ar fi fost 
efectuate deloc sau nu ar fi fost efectuate în 
aceeași măsură de către alte entități private 
și publice stabilite și care își desfășoară 
activitatea în Uniune fără sprijinul 
Fondului InvestEU și atunci când 
constituie investiții care sporesc reziliența 
economică, socială, de mediu și 
instituțională, precum și pregătirea pentru 
situații de criză.

Or. en

Amendamentul 140
Tilly Metz
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Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) în domeniul activităților de 
apărare, utilizarea, dezvoltarea sau 
fabricarea de produse și tehnologii care 
sunt interzise de dreptul internațional 
aplicabil;

(2) utilizarea, dezvoltarea sau 
fabricarea de produse și tehnologii care 
sunt interzise de dreptul internațional 
aplicabil;

Or. en

Amendamentul 141
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) investiții legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, depozitarea, 
transportul sau arderea combustibililor 
fosili

Or. en

Amendamentul 142
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) investiții legate de minerit sau de 
extracție, prelucrare, distribuție, depozitare 
sau ardere a combustibililor fosili 

Or. en
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Amendamentul 143
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 144
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 145
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) proiectelor legate de prevenirea și 
controlul poluării;

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Kathleen Van Brempt
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Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 147
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) investițiile în infrastructura 
aeroportuară, cu excepția regiunilor 
ultraperiferice;

Or. en

Amendamentul 148
Tilly Metz

Propunere de regulament
Anexa V – partea 2 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15 b) Investiții în extinderea capacității 
infrastructurilor de autostrăzi.

Or. en


