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9.1.2019 A8-0482/17 

Amendamentul  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Instituirea Programului InvestEU 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii ambițioase de finalizare a pieței 

unice și de stimulare a creșterii durabile și 

a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea 

piețelor de capital, Strategia privind piața 

unică digitală, pachetul „Energie curată 

pentru toți europenii”, Planul de acțiune al 

UE pentru o economie circulară, Strategia 

pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, Strategia privind 

apărarea și Strategia spațială pentru 

Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar 

consolida sinergiile dintre acele strategii 

care se consolidează reciproc, sprijinind 

investițiile și accesul la finanțare. 

(3) În ultimii ani, Uniunea a adoptat 

strategii ambițioase de finalizare a pieței 

unice și de stimulare a creșterii durabile și 

incluzive și a creării de locuri de muncă, 

cum ar fi Strategia Europa 2020, uniunea 

piețelor de capital, Strategia privind piața 

unică digitală, Agenda europeană pentru 

cultură, pachetul „Energie curată pentru 

toți europenii”, Planul de acțiune al UE 

pentru o economie circulară, Strategia 

pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon, Strategia spațială pentru 

Europa și Pilonul european al drepturilor 

sociale, obținând rezultate limitate în 

eliminarea inegalităților dintre regiuni și 

a celor sociale. Fondul InvestEU ar trebuie 

să exploateze, să îmbunătățească și să 

consolideze sinergiile dintre acele strategii 

care se consolidează reciproc, sprijinind 

investițiile și accesul la finanțare.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Amendamentul  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Instituirea Programului InvestEU 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Fiecare componentă de politică ar 

trebui să fie formată din două 

compartimente, și anume un 

compartiment pentru UE și un 

compartiment pentru statele membre. 

Compartimentul pentru UE ar trebui să 

remedieze în mod proporțional 

disfuncționalitățile de piață sau situațiile 

de investiții suboptime de la nivelul 

Uniunii; măsurile sprijinite ar trebui să 

aibă o valoare adăugată europeană clară. 

Compartimentul pentru statele membre ar 

trebui să le ofere statelor membre 

posibilitatea de a contribui cu o cotă din 

resursele lor din fondurile care fac 

obiectul gestiunii partajate la 

provizionarea garanției UE pentru a o 

utiliza în operațiuni de finanțare sau în 

materie de investiții care să remedieze 

disfuncționalități specifice ale pieței sau 

situațiile de investiții suboptime de pe 

teritoriul lor, inclusiv în zonele 

vulnerabile și izolate, cum ar fi regiunile 

ultraperiferice ale Uniunii, astfel încât să 

fie îndeplinite obiectivele fondului care 

face obiectul gestiunii partajate. Acțiunile 

sprijinite din Fondul InvestEU prin 

intermediul compartimentului UE sau al 

eliminat 
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statelor membre nu ar trebui să dubleze 

sau să elimine finanțarea privată ori să 

denatureze concurența pe piața internă. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Amendamentul  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

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 

eliminat 
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favoarea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui 

prevăzute într-un acord de contribuție 

unică încheiat cu fiecare stat membru 

care alege în mod voluntar această 

opțiune. Acordul de contribuție ar trebui 

să cuprindă unul sau mai multe acorduri 

de garantare specifice care să fie puse în 

aplicare în statele membre în cauză. 

Stabilirea ratei de provizionare de la caz 

la caz necesită o derogare de la 

[articolul 211 alineatul (1)] din 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX 

(„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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Amendamentul  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Instituirea Programului InvestEU 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 31 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(31) Garanția UE în cadrul 

compartimentului pentru statele membre 

ar trebui alocată oricărui partener de 

implementare eligibil, în conformitate cu 

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

[Regulamentul financiar], inclusiv 

băncilor sau instituțiilor promoționale 

naționale sau regionale, BEI, Fondului 

european de investiții și altor bănci de 

dezvoltare multilaterală. La selectarea 

partenerilor de implementare în cadrul 

compartimentului pentru statele membre, 

Comisia ar trebui să ia în considerare 

propunerile prezentate de fiecare stat 

membru. În conformitate cu 

[articolul 154] din [Regulamentul 

financiar], Comisia trebuie să efectueze o 

evaluare a normelor și a procedurilor 

partenerului de implementare pentru a 

constata dacă acestea oferă un nivel de 

protecție a interesului financiar al 

Uniunii echivalent cu cel oferit de 

Comisie. 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Amendamentul  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Instituirea Programului InvestEU 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) „întreprinderi cu capitalizare medie” 

înseamnă entități care au până la 3 000 

de angajați și care nu sunt nici IMM-uri, 

nici întreprinderi mici cu capitalizare 

medie; 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Amendamentul  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Instituirea Programului InvestEU 

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

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 de investiții suboptime 

într-unul sau mai multe dintre statele 

membre pentru a contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor fondurilor care 

contribuie la gestiunea partajată. 

eliminat 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Amendamentul  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Instituirea Programului InvestEU 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9 eliminat 

Dispoziții specifice aplicabile 

compartimentului pentru statele membre 

 

1. Cuantumul alocat de un stat 

membru în temeiul articolului [10 

alineatul (1)] din Regulamentul [numărul 

[RDC]] sau al articolului [75 

alineatul (1)] din Regulamentul [[planul 

PAC] numărul] se utilizează pentru 

provizionarea părții garanției UE din 

cadrul compartimentului pentru statele 

membre care acoperă operațiunile de 

finanțare și de investiții în statul membru 

în cauză. 

 

2. Constituirea acelei părți a 

garanției UE din cadrul 

compartimentului pentru statele membre 

este condiționată de încheierea unui 

acord de contribuție între statul membru 

și Comisie. 

 

Statul membru și Comisia încheie acordul 

de contribuție sau un amendament la 

acesta în termen de patru luni de la 

adoptarea deciziei Comisiei de adoptare a 

acordului de parteneriat sau a planului 

PAC sau simultan cu decizia Comisiei de 
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modificare a unui program sau a unui 

plan PAC. 

Două sau mai multe state membre pot 

încheia cu Comisia un acord comun de 

contribuție. 

 

Prin derogare de la [articolul 211 

alineatul (1)] din [Regulamentul 

financiar], rata de provizionare a 

garanției UE din cadrul 

compartimentului pentru statele membre 

este stabilită la 40 % și poate fi ajustată în 

sensul reducerii sau măririi în fiecare 

acord de contribuție, pentru a ține seama 

de riscurile legate de produsele financiare 

care se intenționează a fi utilizate. 

 

3. Acordul de contribuție conțin cel 

puțin următoarele elemente: 

 

a) cuantumul total al părții din 

garanția UE din cadrul compartimentului 

pentru statele membre corespunzătoare 

statului membru, rata de provizionare a 

acesteia, cuantumul contribuției din 

fonduri gestionate partajat, faza de 

constituire a provizionării în conformitate 

cu un plan financiar anual și cuantumul 

datoriei contingente rezultate care trebuie 

să fie acoperită de o garanție reciprocă 

(back-to-back) constituită de statul 

membru în cauză;  

 

b) strategia, constând în produsele 

financiare și gradul lor minim de 

îndatorare, acoperirea geografică, 

perioada de investiție și, dacă este cazul, 

categoriile de destinatari finali și de 

intermediari eligibili; 

 

c) partenerul sau partenerii de 

implementare care și-au exprimat 

interesul și obligația Comisiei de a 

informa statul membru cu privire la 

partenerul sau partenerii de implementare 

selectați; 

 

d) eventuala contribuție din fonduri 

gestionate partajat la Platforma de 

consiliere InvestEU; 
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e) obligațiile anuale de raportare față 

de statul membru, inclusiv raportarea în 

conformitate cu indicatorii menționați în 

acordul de contribuție; 

 

f) dispoziții privind remunerația 

părții din garanția UE în cadrul 

compartimentului pentru statele membre; 

 

g) eventuala combinație cu resurse 

din cadrul compartimentului pentru UE, 

inclusiv pentru realizarea unei structuri 

stratificate destinate să asigure o mai 

bună acoperire a riscurilor, în 

conformitate cu articolul 8 alineatul (2). 

 

4. Acordurile de contribuție sunt 

puse în aplicare de Comisie prin acorduri 

de garantare semnate cu partenerii de 

implementare în conformitate cu 

articolul 14.  

 

În cazul în care, în termen de nouă luni 

de la semnarea acordului de contribuție, 

nu a fost încheiat niciun acord de 

garantare sau valoarea contractului de 

contribuție nu este integral angajat printr-

unul sau mai multe acorduri de 

garantare, acordul de contribuție se 

reziliază în primul caz sau se modifică în 

consecință în al doilea caz, iar suma 

neutilizată a provizionării este reutilizată 

în conformitate cu [articolul 10 alineatul 

(5)] din Regulamentul [[RDC] numărul] 

și cu articolul [75 alineatul (5)] din 

Regulamentul [[planul PAC] numărul]. 

 

În cazul în care acordul de garantare nu 

a fost pus în aplicare în mod 

corespunzător în perioada prevăzută la 

articolul [10 alineatul (6)] din 

Regulamentul [[RDC] numărul] sau la 

articolul [75 alineatul (6)] din 

Regulamentul [[planul PAC] numărul], 

acordul de garantare este modificat, iar 

cuantumul neutilizat al previzionării este 

reutilizat în conformitate cu [articolul 10 

alineatul (6) din [numărul [RDC] și cu 
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articolul [75 alineatul (6)] din 

Regulamentul [[planul PAC]numărul]. 

5. Următoarele reguli se aplică 

provizionării unei părți a garanției UE 

din cadrul compartimentului pentru 

statele membre stabilite printr-un acord 

de contribuție: 

 

(a) după faza de constituire 

menționată la alineatul (3) litera (a) de la 

prezentul articol, orice excedent anual de 

provizioane, calculat prin compararea 

cuantumului provizioanelor impuse de 

rata de provizionare cu provizioanele 

efective, este reutilizat în conformitate cu 

[articolul 10 alineatul (6)] din [RDC] și cu 

articolul [75 alineatul (6)] din [[planul 

PAC] număr]; 

 

(b) prin derogare de la [articolul 213 

alineatul (4)] din [Regulamentul 

financiar], după faza de constituire 

menționată la prezentul articol 

alineatul (3) litera (a), provizionarea nu 

ocazionează, pe perioada de 

disponibilitate a acestei părți a garanției 

UE din cadrul compartimentului pentru 

statele membre, reînnoiri anuale; 

 

(c) Comisia informează imediat statul 

membru în cazul în care, ca urmare a 

utilizării acestei părți din garanția UE din 

cadrul compartimentului pentru statele 

membre, nivelul provizioanelor pentru 

acea parte a garanției UE scade sub 

nivelul de 20 % din provizionarea inițială; 

 

(d) în cazul în care nivelul 

provizioanelor pentru această parte a 

garanției UE din cadrul 

compartimentului pentru statele membre 

atinge 10 % din provizionarea inițială, 

statul membru în cauză furnizează 

fondului comun de provizionare până la 

5 % din provizioanele inițiale, la cererea 

Comisiei. 
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Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Amendamentul  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Instituirea Programului InvestEU 

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

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 7  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Furnizarea de sprijin financiar pentru 

entități cu până la 3 000 de angajați, cu un 

accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi 

mici cu capitalizare medie, în special prin: 

(7) Furnizarea de sprijin financiar pentru 

entități cu până la 499 de angajați, cu un 

accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi 

mici cu capitalizare medie, în special prin: 

Or. en 

 

 


