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9.1.2019 A8-0482/25 

Amendamentul  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Economiile statelor membre au 

urgent nevoie de un plan de investiții 

publice orientate către coeziunea socială, 

economică și teritorială și care să vizeze 

creșterea cererii globale și realizarea de 

investiții în infrastructura publică, care ar 

putea, ulterior, stimula și consolida 

investițiile private și care ar trebui să facă 

acest lucru. Doar un plan de această 

natură poate fi o modalitate eficientă de 

relansare a creșterii, de combatere a 

șomajului și a inegalităților sociale, 

economice și teritoriale. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Amendamentul  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie la îmbunătățirea competitivității 

Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și 

al digitalizării, la durabilitatea creșterii 

economice a Uniunii, la reziliența și 

incluziunea socială și la integrarea 

piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a 

soluțiilor care remediază fragmentarea lor 

și care diversifică sursele de finanțare 

pentru întreprinderile din Uniune. În 

acest scop, ar trebui să sprijine proiecte 

care sunt viabile din punct de vedere 

tehnic și economic, furnizând un cadru 

pentru utilizarea datoriei, pentru 

partajarea riscurilor și pentru 

instrumentele de capital bazate pe o 

garanție din bugetul Uniunii și pe 

contribuțiile partenerilor de 

implementare. Ar trebui să fie bazat pe 

cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului 

InvestEU ar trebui să vizeze în același 

timp contribuția la îndeplinirea 

obiectivelor de politică ale Uniunii. 

(5) Fondul InvestEU ar trebui să 

contribuie nu numai la diminuarea 

asimetriilor la nivelul capacității de 

producție și al dezvoltării economice, ci și 

la realizarea obiectivelor de coeziune 

socială și teritorială. În acest scop, el 

trebuie să sprijine proiecte care să 

contribuie la dezvoltarea industrială, la 

cercetare și dezvoltare, la sectorul primar 

al economiei și la progresul social, care să 

promoveze furnizarea de servicii publice 

de înaltă calitate, între altele, în sectorul 

educației, al sănătății, al culturii, al 

salubrității de bază și al gestionării 

deșeurilor, al transporturilor, al 

comunicațiilor și al energiei, care să 

creeze locuri de muncă cu drepturi și, în 

cele din urmă, să respecte principiul 

adiționalității pentru regiunea sau 

regiunile în care sunt puse în aplicare. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Amendamentul  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 13 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din Uniune în timpul crizei 

financiare au subminat capacitatea Uniunii 

de a stimula creșterea durabilă, 

competitivitatea și convergența. Investițiile 

considerabile în infrastructura europeană 

sunt fundamentale pentru a îndeplini 

obiectivele de durabilitate ale Uniunii, 

inclusiv obiectivele climatice și energetice 

stabilite pentru 2030. În consecință, 

sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să 

vizeze investițiile în transporturi, energie, 

inclusiv eficiența energetică și energia 

regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, 

infrastructura maritimă și digitală. Pentru a 

maximiza impactul și valoarea adăugată ale 

sprijinului financiar din partea Uniunii, 

este adecvat să se promoveze un proces de 

investiții raționalizat, care să ofere 

vizibilitate proiectelor care trebuie 

finanțate și să permită asigurarea 

consecvenței între programele relevante 

ale Uniunii. Având în vedere amenințările 

la adresa securității, proiectele de 

investiții care beneficiază de sprijin din 

partea Uniunii ar trebui să țină seama de 

principiul protejării cetățenilor în spațiile 

publice. Această acțiune ar trebui să fie 

complementară eforturilor făcute din alte 

(13) Ratele scăzute de investiții în 

infrastructură din statele membre, atât în 

sectorul public, cât și în cel privat, în 

timpul crizei financiare au subminat 

capacitatea lor de a stimula creșterea 

durabilă, competitivitatea și convergența. 

Investițiile considerabile în infrastructura 

statelor membre sunt fundamentale pentru 

a îndeplini obiectivele de durabilitate ale 

Uniunii, inclusiv obiectivele climatice și 

energetice stabilite pentru 2030. În 

consecință, sprijinul din Fondul InvestEU 

trebuie să vizeze investițiile în transporturi, 

energie, inclusiv eficiența energetică și 

energia regenerabilă, măsuri de mediu, 

climatice, infrastructura maritimă și 

digitală. Pentru a maximiza impactul și 

valoarea adăugată ale sprijinului financiar 

din partea Uniunii, trebuie promovat un 

proces de investiții raționalizat, garantând 

vizibilitatea proiectelor care trebuie 

finanțate și un răspuns la nevoile specifice 

de creștere și de dezvoltare ale fiecărei 

regiuni și țări. 
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fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul 

european de dezvoltare regională, care 

oferă sprijin pentru componentele de 

securitate ale investițiilor în spații publice, 

transporturi, energie și alte infrastructuri 

critice. 

Or. pt 

Justificare 

În acest caz, aspectul esențial constă în satisfacerea nevoilor specifice de creștere și de 

dezvoltare ale fiecărei regiuni și țări, în special ale celor care se confruntă cu cele mai mari 

dificultăți. Orientarea acțiunilor și politicilor Uniunii Europene către securitate, extrem de 

accentuată în ultima vreme, vizează retragerea de drepturi și libertăți, sub pretextul unei 

preocupări în ceea ce privește siguranța populațiilor și disimulând cauzele principale ale 

amenințărilor la adresa siguranței. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Amendamentul  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 18 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Fondul InvestEU va garanta 

distribuția echilibrată și justă a 

investițiilor între diferitele țări și regiuni 

ale UE. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Amendamentul  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – alineatul 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) competitivitatea Uniunii, inclusiv 

inovarea și digitalizarea; 

(a) dezvoltarea și coeziunea 

economică și teritorială în interiorul 

statelor membre și între acestea, inclusiv 

dezvoltarea sectoarelor primare și 

secundare și capacitatea de producție, 

inclusiv în materie de cercetare și de 

dezvoltare, precum și soliditatea 

infrastructurii de transport locale, 

regionale, naționale și internaționale, 

asigurând astfel disponibilitatea 

fondurilor pentru investițiile publice 

destinate furnizării de bunuri și servicii 

publice, în special în sectorul salubrității 

și al gestionării deșeurilor, al 

transporturilor, al comunicațiilor și al 

energiei; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Amendamentul  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – alineatul 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) durabilitatea și creșterea economiei 

Uniunii; 

(b) durabilitatea economiilor statelor 

membre și creșterea acestora, inclusiv 

abordarea nevoilor specifice ale fiecărei 

regiuni și țări, acordând o atenție 

deosebită statelor membre care se 

confruntă cu cele mai mari dificultăți în 

ceea ce privește mobilizarea resurselor 

necesare pentru investiții și asigurând 

respectarea mediului și promovarea 

biodiversității; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Amendamentul  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 3 – alineatul 1 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) reziliența socială și caracterul 

incluziv al Uniunii; 

(c) coeziunea socială, inclusiv 

promovarea muncii cu drepturi și accesul 

universal la servicii publice de înaltă 

calitate și la progresul social, asigurând 

disponibilitatea fondurilor pentru 

investiții publice în sectoarele educației, 

sănătății și culturii; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Amendamentul  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

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 3 – alineatul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Programul InvestEU trebuie să 

garanteze că cel puțin 50 % din investițiile 

realizate sunt alocate în conformitate cu 

criteriile geografice și de coeziune, astfel 

încât să se asigure că toate statele membre 

pot beneficia de acest fond într-un mod 

invers proporțional cu nivelul lor de 

dezvoltare socială și economică. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Amendamentul  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 7 – alineatul 1 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) componenta de politică pentru 

IMM-uri: accesul la finanțare și 

disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri 

și, în cazuri justificate în mod 

corespunzător, pentru întreprinderile mici 

cu capitalizare medie; 

(c) componenta de politică pentru 

IMM-uri: accesul la finanțare și 

disponibilitatea fondurilor pentru 

microîntreprinderi, întreprinderile mici și 

mijlocii; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Amendamentul  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare componentă de politică 

menționată la articolul 7 alineatul (1) 

constă din două compartimente care 

vizează disfuncționalități specifice ale 

pieței sau situații de investiții suboptime, 

după cum urmează: 

1. Fiecare componentă de politică 

menționată la articolul 7 alineatul (1) 

urmărește să răspundă nevoilor în ceea ce 

privește investițiile publice, deficiențele de 

la nivelul capacității de producție, 

obsolescența mijloacelor de producție, 

disfuncționalitățile specifice ale pieței sau 

situațiile de investiții suboptime, după cum 

urmează: 

Or. pt 

 

 


