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10.1.2019 A8-0482/3 

Amendamentul  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Instituirea Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Programul InvestEU ar trebui să 

le permită cetățenilor și comunităților 

care doresc să investească într-o societate 

mai durabilă, decarbonizată, inclusiv în 

tranziția energetică, să facă acest lucru. 

Întrucât [Directiva revizuită privind 

energia din surse regenerabile] și 

[Directiva revizuită privind energia 

electrică] recunosc și sprijină acum 

comunitățile de energie din surse 

regenerabile și comunitățile energetice ale 

cetățenilor, și întrucât consumatorii 

autonomi de energie din surse 

regenerabile joacă un rol esențial în 

tranziția energetică a Uniunii, InvestEU 

ar trebui să contribuie facilitând 

participarea acestor actori pe piață. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Amendamentul  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Instituirea Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Compartimentul pentru statele 

membre ar trebui să fie conceput în așa 

fel încât să permită utilizarea fondurilor 

care fac obiectul gestiunii partajate 

pentru a acorda o garanție emisă de 

Uniune. Combinația respectivă vizează 

mobilizarea ratingului ridicat de credit al 

Uniunii pentru a promova investițiile 

naționale și regionale, garantând în 

același timp o gestionare coerentă a 

riscurilor cu privire la datoriile 

contingente, prin execuția garanției 

acordate de Comisie în cadrul gestiunii 

indirecte. Uniunea ar trebui să garanteze 

operațiunile de finanțare și în materie de 

investiții prevăzute în acordurile de 

garanție încheiate între Comisie și 

partenerii de implementare din 

compartimentul pentru state membre, 

fondurile care fac obiectul gestiunii 

partajate ar trebui să prevadă 

provizionarea garanției, respectând rata 

de provizionare stabilită de Comisie în 

baza naturii operațiunilor și a pierderilor 

estimate care rezultă, iar statele membre 

ar urma să își asume pierderile ce 

depășesc pierderile estimate, emițând o 

garanție reciprocă (back-to-back) în 

favoarea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui 

prevăzute într-un acord de contribuție 

unică încheiat cu fiecare stat membru 

care alege în mod voluntar această 

eliminat 
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opțiune. Acordul de contribuție ar trebui 

să cuprindă unul sau mai multe acorduri 

de garantare specifice care să fie puse în 

aplicare în statele membre în cauză. 

Stabilirea ratei de provizionare de la caz la 

caz necesită o derogare de la [articolul 211 

alineatul (1)] din Regulamentul (UE, 

Euratom) nr. XXXX19 („Regulamentul 

financiar”). Se prevede, de asemenea, un 

set unic de norme privind garanțiile 

bugetare sprijinite de fondurile gestionate 

la nivel central sau de fondurile care fac 

obiectul gestiunii partajate, care ar 

facilita combinarea acestora. 

_________________  

19   

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Amendamentul  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Instituirea Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Platforma de consiliere InvestEU ar 

trebui să sprijine crearea unui flux robust 

de proiecte de investiții în fiecare 

componentă de politică. De asemenea, ar 

trebui prevăzută o componentă 

transsectorială în cadrul Programului 

InvestEU care să asigure un punct unic de 

intrare și asistență inter-politici în 

elaborarea proiectelor în cazul programelor 

Uniunii gestionate la nivel central. 

(35) Platforma de consiliere InvestEU ar 

trebui să sprijine crearea unui flux robust 

de proiecte de investiții în fiecare 

componentă de politică, asigurând o 

punere în aplicare eficientă a 

diversificării geografice cu scopul de a 

contribui la obiectivul Uniunii de 

coeziune economică, socială și teritorială 

și de a reduce decalajele regionale. 

Platforma de consiliere ar trebui să 

acorde o atenție deosebită necesității de a 

agrega proiectele mici și de a le grupa în 

portofolii mai mari. Comisia ar trebui să 

semneze acorduri cu Grupul BEI și cu alți 

parteneri de implementare pentru a-i 

desemna ca parteneri în cadrul platformei 

de consiliere. Comisia, Grupul BEI și 

ceilalți parteneri de implementare ar 

urma să coopereze strâns pentru a 

asigura eficiența, sinergiile și acoperirea 

geografică efectivă a sprijinului în 

întreaga Uniune, luând în considerare 

expertiza și capacitatea locală a 

partenerilor locali de implementare, 

precum și structurile existente, cum ar fi 

Centrul consultativ european pentru 

investiții. De asemenea, ar trebui prevăzută 

o componentă transsectorială în cadrul 

Programului InvestEU care să asigure un 

punct unic de intrare și asistență inter-

politici în elaborarea proiectelor în cazul 

programelor Uniunii gestionate la nivel 
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central. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Amendamentul  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Instituirea Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Valoarea pachetului financiar 

pentru punerea în aplicare a măsurilor 

prevăzute la capitolele V și VI este de 

525 000 000 EUR (în prețuri curente). 

3. Valoarea pachetului financiar 

pentru punerea în aplicare a măsurilor 

prevăzute la capitolele V și VI este de 

725 000 000 EUR (în prețuri curente). 

Or. en 

Justificare 

Experiența dobândită cu FEIS I și II sugerează că platformele de consiliere au jucat un rol 

esențial, furnizând orientări în materie de sustenabilitate a proiectelor de investiții și, de 

asemenea, promovând fuziunea dintre proiectele mai mici și proiectele mai mari, mai 

ambițioase. Prin urmare, propunem majorarea bugetului pentru platformele de consiliere 

(capitolul V). 



 

AM\1173540RO.docx  PE631.636v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

10.1.2019 A8-0482/7 

Amendamentul  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Instituirea Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Partenerii de implementare au 

obiectivul ca cel puțin 50 % din investițiile 

efectuate în cadrul componentei de politică 

pentru investiții durabile să contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor Uniunii în 

materie de climă și mediu. 

5. Partenerii de implementare au 

obiectivul ca: 

(a) cel puțin 80 % din investițiile efectuate 

în cadrul componentei de politică pentru 

infrastructură durabilă să contribuie în 

mod semnificativ la îndeplinirea 

obiectivelor Uniunii în materie de climă și 

mediu, în conformitate cu Acordul de la 

Paris; 

(b) în domeniul transporturilor, cel puțin 

10 % din investițiile din cadrul 

componentei de politică pentru 

infrastructura durabilă să contribuie la 

îndeplinirea obiectivului Uniunii de 

eliminare a accidentelor rutiere mortale și 

a vătămărilor grave până în 2050 și la 

renovarea podurilor și tunelurilor rutiere 

și feroviare pentru ameliorarea siguranței 

lor; 

(c) cel puțin 35% din investițiile efectuate 

în cadrul componentei de politică pentru 

cercetare, inovare și digitalizare să 

contribuie la obiectivele programului 

Orizont Europa; 

(d) o parte semnificativă din garanția 

oferită IMM-urilor și întreprinderilor cu 

capitalizare medie în cadrul componentei 

de politică pentru IMM-uri să sprijine 

IMM-urile inovatoare. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Amendamentul  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Instituirea Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 7 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Adiționalitatea 

 În sensul prezentului regulament, 

„adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit 

de Fondul InvestEU operațiunilor 

destinate remedierii disfuncționalităților 

pieței sau cazurilor de investiții 

insuficiente din întreaga Uniune și/sau 

din anumite state membre, inclusiv 

rentabilitatea pe termen lung a 

investițiilor sau nevoile de finanțare cu un 

grad ridicat de risc pentru proiectele care 

aduc beneficii ecologice și societale pe 

termen lung, și care nu ar fi putut fi 

desfășurate în perioada în care poate fi 

utilizată garanția UE sau nu în aceeași 

măsură de către partenerii de 

implementare fără susținerea Fondului 

InvestEU. 

Or. en 



 

AM\1173540RO.docx  PE631.636v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

10.1.2019 A8-0482/9 

Amendamentul  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Instituirea Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare 

Nu suntem de acord cu transferul resurselor din cadrul politicii de coeziune către InvestEU 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Amendamentul  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Instituirea Programului InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Fondul InvestEU nu sprijină 

activitățile legate de producția, 

prelucrarea, distribuția, depozitarea sau 

arderea combustibililor fosili sau 

infrastructura de transport a CO2; 

Or. en 

 


