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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Contextul

Prin Programul InvestEU, Comisia urmărește să mobilizeze investiții publice și private pentru 
a acoperi lacunele existente în domeniul investițiilor și pentru a răspunde obiectivelor orizontale 
în materie de simplificare, flexibilitate, sinergii și coerență între politicile relevante ale UE. 

Pentru a răspunde mai bine crizei economice cauzate de pandemia de COVID-19, Comisia și-
a retras propunerea anterioară din mai 2018 și a prezentat o nouă propunere. Pandemia are un 
impact major asupra economiei Uniunii, ceea ce a determinat creșterea nevoilor de investiții 
într-un mediu ce prezintă riscuri tot mai mari. Programul InvestEU, a cărui funcție principală 
este reducerea riscurilor în cazul proiectelor pentru a atrage finanțări private, joacă, prin urmare, 
un rol important în redresarea economică a Uniunii și în asigurarea rezilienței întregii economii. 

Noua propunere reflectă în foarte mare măsură acordul parțial la care au ajuns Parlamentul 
European și Consiliul în aprilie 2019. Elementele noi vizează în principal o creștere a pachetului 
financiar propus inițial, precum și o extindere a domeniului de aplicare a propunerii. Conform 
propunerii Comisiei, Fondul InvestEU va oferi o garanție europeană în valoare de 75,1 miliarde 
EUR pentru sprijinirea proiectelor prin operațiuni de finanțare și de investiții în cadrul 
programului. Având drept bază o rată de provizionare de 45 %, suma care urmează să fie 
provizionată este de 33,800 milioane EUR. Domeniul de aplicare este extins prin stabilirea unei 
componente suplimentare de politică, care permite Programului InvestEU reînnoit să 
funcționeze prin intermediul a cinci componente de politică: infrastructura sustenabilă, 
cercetarea, inovarea și digitalizarea; IMM-urile, investițiile sociale și competențele și 
investițiile europene strategice. A cincea componentă de politică, și anume componenta pentru 
investiții europene strategice, a fost adăugată pentru a răspunde nevoilor viitoare ale economiei 
europene și pentru a asigura sau a menține autonomia strategică în sectoare esențiale. 

Sectorul transporturilor este inclus în principal în „componenta pentru infrastructura 
sustenabilă” și în „componenta pentru investiții europene strategice”, ambele acoperind 
infrastructura, activele mobile și introducerea de tehnologii inovatoare. După cum a propus 
Comisia, „componenta pentru o infrastructură sustenabilă”, care acoperă, de asemenea, domenii 
precum energia, conectivitatea digitală, rezervele sau mediul, va beneficia de 20 de miliarde 
EUR din garanția globală a UE. „Componenta pentru investiții europene strategice” va 
beneficia de 31,2 miliarde EUR din garanția globală a UE. Propunerea vizează și turismul, care 
ar putea fi inclus în toate cele cinci componente de politică, în funcție de nevoi specifice. 

Poziția raportorului

Raportorul salută propunerea referitoare la InvestEU, întrucât acest instrument va stimula 
investițiile publice și private în sectorul transporturilor și al turismului și va contribui la 
redresarea, la competitivitatea pe termen lung și la reziliența acestora, în contextul crizei 
sanitare și economice cauzate de COVID-19. Atât sectorul transporturilor și cât și al turismului 
sunt afectate în mod grav și disproporționat de pandemie. Activitatea economică din interiorul 
și din afara UE s-a diminuat semnificativ, ceea ce a dus la o scădere considerabilă a nivelului 
producției și, în consecință, a transportului de bunuri. Pe lângă transportul de mărfuri, și 
transportul de călători a înregistrat o scădere considerabilă. 
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Pandemia a arătat interconectivitatea lanțurilor de aprovizionare globale, inclusiv în sectorul 
transporturilor, și a scos la lumină gradul de dependență a industriilor strategice de importurile 
din țări terțe în lanțurile valorice strategice. Aceste vulnerabilități strategice ar trebui soluționate 
pentru a ameliora performanța și autonomia strategică a sectorului, contribuind la o 
îmbunătățire a răspunsului Uniunii în situații de urgență și la reziliența sa economică. 

Prin urmare, pentru a sprijini redresarea sectorului și a stimula creșterea sustenabilă, 
competitivitatea pe termen lung, autonomia strategică și reziliența acestuia, sunt necesare 
investiții considerabile în infrastructura critică de transport a Uniunii, atât fizică cât și digitală, 
în special în ceea ce privește interconectarea, mobilitatea urbană, intermodalitatea, 
infrastructura pentru combustibili alternativi pentru toate modurile de transport, tehnologiile 
pentru o mobilitate și o logistică sustenabile, inteligente și automatizate în toate modurile de 
transport, dezvoltarea unui spațiu european unic al transporturilor, precum și crearea de sinergii 
între transporturi, energie, sectorul digital și alte sectoare în cadrul diferitelor componente de 
politică. Programul InvestEU trebuie nu doar să consolideze sustenabilitatea și digitalizarea 
sectorului transporturilor, ci și să asigure o marjă de manevră suficient de mare pentru a atinge 
obiective importante, precum siguranța transporturilor, oportunitățile de angajare și dezvoltarea 
regională pe termen lung. Conform obiectivelor convenite în acordul parțial inițial, raportorul 
sprijină obiectivul partenerilor de implementare ca cel puțin 55 % din investițiile efectuate în 
cadrul componentei de politică pentru infrastructura sustenabilă să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 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 

(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 în perioada 
CFM 2021-2027 și obiectivul anual de 
30 % cât mai curând posibil și cel târziu 
până în 2027. Se preconizează că acțiunile 
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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.

din cadrul Programului InvestEU care vor 
contribui la atingerea obiectivelor climatice 
vor reprezenta cel puțin 30 % din pachetul 
financiar global al acestui program. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și implementării 
Programului InvestEU și vor fi reevaluate 
în contextul evaluărilor și al proceselor de 
revizuire relevante.

Or. en

Justificare

Abordarea ce sprijină obiectivele climatice deja convenite ar trebui menținută, ajustând 
totodată cifrelor anuale și globale.

Amendamentul 2

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 

(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 accentuare a divergențelor 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 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 3

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 

(19) Turismul este un domeniu 
important al economiei Uniunii și a 
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 
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și digital. operațiunilor care promovează un turism 
sustenabil, inovator și digital.

Or. en

Justificare

Turismul a fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19. InvestEU 
trebuie să sprijine în special redresarea acestui sector crucial pentru Europa, care în 2019 
asigura locuri de muncă pentru 22,6 milioane de persoane (11,2 % din totalul ocupării forței 
de muncă din UE) și reprezenta 9,5 % din PIB-ul UE.

Amendamentul 4

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, printre altele, 
dependența externă a industriei Uniunii 
în lanțurile valorice strategice și a 
subliniat astfel că este necesar ca 
vulnerabilitățile strategice să fie abordate 
pentru a îmbunătăți răspunsul Uniunii în 
situații de urgență, precum și autonomia sa 
strategică care determină 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.

Or. en

Justificare

Consolidarea autonomiei strategice a economiei europene trebuie să constituie o prioritate în 
cadrul noii componentei pentru investiții europene strategice.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(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, inclusiv, printre 
altele, rețelele transeuropene din 
transporturi, energie și sectorul digital și, 
în special, infrastructura transfrontalieră 
a acestora; (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 pentru mobilitate și 
logistică sustenabile, inteligente și 
automatizate în toate modurile de 
transport, aplicațiile pe bază de hidrogen 
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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.

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. Comisia trebuie să stabilească 
criterii de evaluare pentru a determina 
dacă un beneficiar desfășoară activități 
substanțiale în Uniune și, prin urmare, 
este eligibil pentru sprijin în cadrul 
componentei pentru investiții europene 
strategice. 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

Justificare

În cadrul noii componente SEIP, InvestEU ar trebui să sprijine în mod clar infrastructurile 
critice și tehnologiile de importanță strategică în domeniul transporturilor.
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Amendamentul 6

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 
care contribuie la autonomia strategică a 
Uniunii în ceea ce privește infrastructura 
critică, tehnologiile transformaționale, 
inovațiile și contribuțiile revoluționare 
pentru întreprinderi și consumatori.

Or. en

Justificare

Consolidarea autonomiei strategice a economiei europene trebuie să constituie o prioritate în 
cadrul noii componente de politică pentru investiții europene strategice.

Amendamentul 7

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 reziliența Uniunii și a economiei 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 8

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 sau activele mobile 
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;

Or. en

Justificare

Este important să se includă activele mobile din domeniul transporturilor în componenta 
SEIP pentru a promova reînnoirea parcurilor de vehicule și, în acest mod, tranziția către o 
mobilitate sustenabilă ca parte integrantă a redresării.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul iv – subpunctul ca (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) tehnologii pentru mobilitate și 
logistică sustenabile, inteligente și 
automatizate în toate modurile de 
transport;

Or. en

Justificare

Tehnologiile cu importanță strategică pentru viitorul transporturilor în UE trebuie să fie 
abordate în mod explicit în componenta SEIP.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e – punctul vii – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În plus, toți destinatarii finali care primesc 
finanțare în cadrul componentei pentru 
investiții europene strategice, în special 
cei care primesc finanțare în sectorul 
spațial, al apărării și al securității 
cibernetice, precum și în anumite tipuri de 
proiecte cu implicații efective și directe în 
ce privește securitatea asupra sectoarelor 
critice, destinatarii finali nu sunt controlați 
de o țară terță sau de entități din țări terțe, 
iar conducerea lor executivă se află în 
Uniune, în vederea protejării securității 
Uniunii și a statelor sale membre.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partenerii de implementare au obiectivul ca 
cel puțin 60 % din investițiile efectuate în 
cadrul componentei de politică pentru 

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

infrastructura sustenabilă să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie 
de climă și mediu.

Or. en

Justificare

Obiectivul deja convenit în domeniul climatic ar trebui menținut.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia, împreună cu partenerii de 
implementare, urmărește să asigure faptul 
că partea din garanția UE utilizată pentru 
componenta de politică pentru 
infrastructură sustenabilă este distribuită 
astfel încât să se realizeze un echilibru între 
diferitele domenii menționate la alineatul 
(1) litera (a).

Comisia, împreună cu partenerii de 
implementare, urmărește să asigure faptul 
că atât partea din garanția UE utilizată 
pentru componenta de politică pentru 
infrastructură sustenabilă, cât și partea din 
garanția UE utilizată pentru componenta 
pentru investiții europene strategice este 
distribuită astfel încât să se realizeze un 
echilibru între diferitele domenii 
menționate la alineatul (1) litera (a), 
respectiv la alineatul (1) litera (e).

Or. en

Justificare

InvestEU ar trebui să realizeze un echilibru între diferitele domenii acoperite de componenta 
de politică pentru infrastructura sustenabilă, după cum s-a convenit deja. Noua componentă 
de politică pentru investiții europene strategice ar trebui să urmeze același principiu.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexa II – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții din 
cadrul altor componente decât componenta 
pentru investiții europene strategice se pot 

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

încadra în unul sau mai multe dintre 
domeniile specificate la punctele 1-15 ale 
prezentei anexe:

Or. en

Justificare

Trebuie să existe claritate în ceea ce privește domeniile abordate de noua componentă de 
politică pentru investiții europene strategice și cele vizate de alte componente de politică 
(deja convenite).

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Turismul. 9. Turismul, în special prin investiții 
care contribuie la consolidarea 
competitivității pe termen lung și a 
transformării sectorului prin sprijinirea 
operațiunilor care promovează un turism 
sustenabil, inovator și digital.

Or. en

Justificare

A se vedea și considerentul 19.


