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Amendamentul 60
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Mandatul de acordare a 
împrumuturilor externe plus (ELM+) este 
instituit ca garanție bugetară gestionată 
indirect de BEI, care furnizează acoperire 
de risc comercial și politic pentru 
proiectele financiar durabile din sectorul 
public și acoperire de risc politic pentru 
proiectele financiar durabile din sectorul 
privat, ambele la nivel mondial în afara 
Uniunii. Sprijinul ELM+ nu se acordă 
operațiunilor fondurilor suverane de 
investiții care implică creditarea din 
fonduri atrase a sectorului privat sau 
acordarea de împrumuturi către sau în 
beneficiul entităților subsuverane care pot 
accesa finanțare subsuverană fără 
garanții suverane.

Or. en

Amendamentul 61
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Considerentul 35 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35b) BEI gestionează indirect și 
implementează ELM+, furnizează toate 
competențele strategic bancare și de 
management al riscului solicitate de 
Comisie, inclusiv cele legate de 
gestionarea operațională a garanției 
FEDD+, furnizează un aviz în scris cu 
privire la chestiunile bancare, care să 
însoțească fiecare propunere a Comisiei 
privind componentele de investiții din 
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garanția FEDD+, este omolog eligibil 
pentru activitățile de gestionare și 
implementare din FEDD+ și adoptă orice 
alt rol al BEI în contextul punerii în 
aplicare a cadrului de investiții externe, în 
conformitate cu statutul entității relevante 
a BEI și cu rolul consacrat de tratate.

Or. en

Amendamentul 62
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Ar trebui să fie instituită o garanție 
pentru acțiunea externă pe baza actualei 
garanții FEDD și a Fondului de garantare 
pentru acțiuni externe. Garanția pentru 
acțiunea externă ar trebui să sprijine 
operațiunile FEDD+ acoperite de garanții 
bugetare, asistența macrofinanciară și 
împrumuturile acordate țărilor terțe în baza 
Deciziei 77/270/Euratom a Consiliului71. 
Aceste operațiuni ar trebui să fie sprijinite 
prin credite alocate în temeiul prezentului 
regulament, precum și în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. .../... (IPA III) și 
al Regulamentului (UE) nr. .../... 
(Regulamentul privind instrumentul 
european pentru securitate nucleară -
IESN), care ar trebui să acopere, de 
asemenea, provizionarea și datoriile 
rezultate din împrumuturile de asistență 
macrofinanciară și, respectiv, din 
împrumuturile acordate țărilor terțe 
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul privind IESN. În momentul 
finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să 
se acorde prioritate acelor operațiuni care 
au un impact puternic asupra creării de 
locuri de muncă și ale căror raporturi între 
costuri și beneficii consolidează 
sustenabilitatea investițiilor. Operațiunile 

(36) Ar trebui să fie instituită o garanție 
pentru acțiunea externă pe baza actualei 
garanții FEDD, a mandatului de acordare 
a împrumuturilor externe și a Fondului de 
garantare pentru acțiuni externe. Garanția 
pentru acțiunea externă ar trebui să sprijine 
operațiunile FEDD+ și ELM + acoperite de 
garanții bugetare, asistența macrofinanciară 
și împrumuturile acordate țărilor terțe în 
baza Deciziei 77/270/Euratom a 
Consiliului71. Aceste operațiuni ar trebui să 
fie sprijinite prin credite alocate în temeiul 
prezentului regulament, precum și în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. .../... 
(IPA III) și al Regulamentului (UE) 
nr. .../... (Regulamentul privind 
instrumentul european pentru securitate 
nucleară - IESN), care ar trebui să acopere, 
de asemenea, provizionarea și datoriile 
rezultate din împrumuturile de asistență 
macrofinanciară și, respectiv, din 
împrumuturile acordate țărilor terțe
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul privind IESN. În momentul 
finanțării operațiunilor FEDD+, ar trebui să 
se acorde prioritate acelor operațiuni care 
au un impact puternic asupra creării de 
locuri de muncă și ale căror raporturi între 
costuri și beneficii consolidează 
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sprijinite cu ajutorul garanției pentru 
acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de 
o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor 
de mediu, financiare și sociale, după caz și 
în conformitate cu cerințele privind o mai 
bună legiferare. Garanția pentru acțiunea 
externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a 
furniza servicii publice esențiale, acestea 
fiind în continuare o responsabilitate a 
autorităților publice.

sustenabilitatea investițiilor. Operațiunile 
sprijinite cu ajutorul garanției pentru 
acțiunea externă ar trebui să fie însoțite de 
o evaluare ex ante aprofundată a aspectelor 
de mediu, financiare și sociale, după caz și
în conformitate cu cerințele privind o mai 
bună legiferare. Garanția pentru acțiunea 
externă nu ar trebui să fie utilizată pentru a 
furniza servicii publice esențiale, acestea 
fiind în continuare o responsabilitate a 
autorităților publice.

_________________ _________________

71 Decizia 77/270/EURATOM a 
Consiliului din 29 martie 1977 de 
mandatare a Comisiei să acorde 
împrumuturi Euratom pentru a contribui la 
finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 
6.4.1977, p. 9).

71 Decizia 77/270/EURATOM a 
Consiliului din 29 martie 1977 de 
mandatare a Comisiei să acorde 
împrumuturi Euratom pentru a contribui la 
finanțarea centralelor nucleare (JO L 88, 
6.4.1977, p. 9).

Or. en

Amendamentul 63
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, acesta instituie Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(denumit în continuare „FEDD+”) și o 
garanție pentru acțiunea externă.

De asemenea, acesta instituie Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(denumit în continuare „FEDD+”),
mandatul de acordare a împrumuturilor 
externe plus (ELM+) și o garanție pentru 
acțiunea externă.

Or. en

Amendamentul 64
Heidi Hautala

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Rezerva pentru provocările și 
prioritățile emergente, în valoare de 10 200
de milioane EUR, majorează sumele 
menționate la alineatul (2) în conformitate 
cu articolul 15.

3. Rezerva pentru provocările și 
prioritățile emergente, în valoare de 1 600
de milioane EUR, majorează sumele 
menționate la alineatul (2) în conformitate 
cu articolul 15.

Or. en

Amendamentul 65
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Creditele anuale sunt autorizate de 
Parlamentul European și de Consiliu, în 
limitele cadrului financiar multianual în 
cadrul procedurii bugetare, după ce au 
fost stabilite de comun acord prioritățile 
de către instituții.

Or. en

Amendamentul 66
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a adopta sau de a prelungi 
măsuri excepționale de asistență a căror 
valoare nu depășește 20 de milioane EUR, 
Comisia informează Consiliul cu privire la 
natura și obiectivele acestora și cu privire 
la cuantumurile financiare avute în vedere. 
Comisia informează Consiliul înainte de a 
proceda la orice modificare importantă de 
fond a măsurilor excepționale de asistență 
deja adoptate. Comisia ține seama de 

Înainte de a adopta sau de a prelungi 
măsuri excepționale de asistență a căror 
valoare nu depășește 20 de milioane EUR, 
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European cu privire la natura 
și obiectivele acestora și cu privire la 
cuantumurile financiare avute în vedere. 
Comisia informează Consiliul și 
Parlamentul European înainte de a 
proceda la orice modificare importantă de 
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abordarea politică relevantă a Consiliului 
atât la planificarea, cât și la punerea în 
aplicare ulterioară a acestor măsuri, în 
interesul coerenței acțiunii externe a 
Uniunii.

fond a măsurilor excepționale de asistență 
deja adoptate. Comisia ține seama de 
abordarea politică relevantă a Consiliului și 
a Parlamentului European atât la 
planificarea, cât și la punerea în aplicare 
ulterioară a acestor măsuri, în interesul 
coerenței acțiunii externe a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 67
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prin derogare suplimentară de la 
articolul 209 alineatul (3) din 
Regulamentul Financiar, rambursările și 
veniturile generate de investiții din fondul 
existent de dotare al Facilității de 
investiții pentru ACP sunt considerate 
active reînnoibile destinate investițiilor în 
sectoarele și regiunile care fac obiectul 
Facilității de investiții pentru ACP și sunt 
gestionate, în continuare, de BEI. Dacă, 
în orice moment, Comisia sau Consiliul 
propune ca aceste active și pasive să fie 
transferate Uniunii, în conformitate cu 
articolul 25 din Regulamentul financiar, 
actele legislative referitoare la viitoarea 
funcționare a Facilității de investiții 
pentru ACP sunt elaborate în strâns 
dialog cu BEI, în special având în vedere 
obligațiile contractuale ale BEI privind 
împrumuturile care ar putea exista în 
momentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 68
Petri Sarvamaa



PE630.702v01-00 8/16 AM\1170285RO.docx

RO

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Prin derogare suplimentară de la 
articolul 209 alineatul (3) din 
Regulamentul Financiar, rambursările și 
veniturile generate de investiții din fondul 
existent de dotare al Facilității de 
investiții pentru ACP sunt considerate 
active reînnoibile destinate investițiilor în 
sectoarele și regiunile care fac obiectul 
Facilității de investiții pentru ACP și sunt 
gestionate, în continuare, de BEI. Dacă, 
în orice moment, Comisia sau Consiliul 
propune ca aceste active și pasive să fie 
transferate Uniunii, în conformitate cu 
[articolul 25] din Regulamentul financiar, 
actele legislative referitoare la viitoarea 
funcționare a Facilității de investiții 
pentru ACP sunt elaborate în strâns 
dialog cu BEI, în special având în vedere 
obligațiile contractuale ale BEI privind 
împrumuturile care ar putea exista în 
momentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 69
Urmas Paet

Propunere de regulament
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a

Prin derogare suplimentară de la articolul 
209 alineatul (3) din Regulamentul 
Financiar, rambursările și veniturile 
generate de investiții din fondul existent 
de dotare al Facilității de investiții pentru 
ACP sunt considerate active reînnoibile 
destinate investițiilor în sectoarele și 
regiunile care fac obiectul Facilității de 
investiții pentru ACP și sunt gestionate, în 
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continuare, de BEI. Dacă, în orice 
moment, Comisia sau Consiliul propune 
ca aceste active și pasive să fie transferate 
Uniunii, în conformitate cu [articolul 25] 
din Regulamentul financiar, actele 
legislative referitoare la viitoarea 
funcționare a Facilității de investiții 
pentru ACP sunt elaborate în strâns 
dialog cu BEI, în special având în vedere 
obligațiile contractuale ale BEI privind 
împrumuturile care ar putea exista în 
momentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 70
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(FEDD+) și garanția pentru acțiunea 
externă.

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează 
Fondul european pentru dezvoltare 
durabilă Plus (FEDD+), mandatul extern 
al BEI și garanția pentru acțiunea externă.

Or. en

Amendamentul 71
Urmas Paet

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(FEDD+) și garanția pentru acțiunea 
externă.

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(FEDD+), mandatul extern al BEI și 
garanția pentru acțiunea externă.
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Or. en

Amendamentul 72
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează Fondul 
european pentru dezvoltare durabilă Plus 
(FEDD+) și garanția pentru acțiunea 
externă.

Pachetul financiar menționat la articolul (6) 
alineatul (2) litera (a) finanțează FEDD+, 
ELM+ și garanția pentru acțiunea externă.

Or. en

Amendamentul 73
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde ale migrației 

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde ale migrației 
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neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită 
țărilor despre care se consideră că se 
confruntă cu situații de fragilitate sau de 
conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor sărace puternic îndatorate.

neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită 
țărilor despre care se consideră că se 
confruntă cu situații de fragilitate sau de 
conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor sărace puternic îndatorate.
ELM+ este instituit ca garanție bugetară 
gestionată indirect de BEI, care 
furnizează acoperire de risc comercial și 
politic pentru proiectele financiar 
durabile din sectorul public și acoperire 
de risc politic pentru proiectele financiar 
durabile din sectorul privat, ambele la 
nivel mondial, în afara Uniunii. Sprijinul 
ELM+ nu se acordă operațiunilor 
fondurilor suverane de investiții care 
implică creditarea din fonduri atrase a 
sectorului privat sau acordarea de 
împrumuturi către sau în beneficiul 
entităților subsuverane care pot accesa 
finanțare subsuverană fără garanții 
suverane.

Or. en

Amendamentul 74
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 

Scopul FEDD+, ca pachet financiar 
integrat care furnizează capacitate 
financiară pe baza metodelor de execuție 
stabilite la articolul 23 alineatul (1) literele 
(a), (e), (f) și (g), este de a sprijini 
investițiile și de a extinde accesul la 
finanțare, pentru a favoriza o dezvoltare 
economică și socială durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru a promova reziliența 
socioeconomică a țărilor partenere, punând 
accentul în mod deosebit pe eradicarea 
sărăciei, pe creșterea economică durabilă și 
favorabilă incluziunii, pe crearea de locuri 
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de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. Se acordă o atenție deosebită 
țărilor despre care se consideră că se 
confruntă cu situații de fragilitate sau de 
conflict, țărilor cel mai puțin dezvoltate și 
țărilor sărace puternic îndatorate.

de muncă decente, pe oportunitățile 
economice, pe aptitudini și spirit 
antreprenorial, pe sectoarele 
socioeconomice, pe microîntreprinderi și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
pentru a aborda cauzele socioeconomice 
specifice profunde ale migrației 
neregulamentare, în conformitate cu 
documentele indicative de programare 
relevante. ELM+ este instituit ca garanție 
bugetară gestionată indirect de grupul 
BEI, care furnizează acoperire de risc 
comercial și politic pentru proiectele 
financiar durabile din sectorul public și 
acoperire de risc politic pentru proiectele 
financiar durabile din sectorul privat, 
ambele la nivel mondial, în afara Uniunii.
Se acordă o atenție deosebită țărilor despre 
care se consideră că se confruntă cu situații 
de fragilitate sau de conflict, țărilor cel mai 
puțin dezvoltate și țărilor sărace puternic 
îndatorate.

Or. en

Amendamentul 75
Urmas Paet

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu capitolul IV din 
prezentul regulament, grupul BEI, printre 
altele:

a. gestionează indirect și implementează 
ELM+;

b. furnizează toate competențele strategice 
bancare și de management al riscului 
solicitate de Comisie, inclusiv cele legate 
de gestionarea operațională a garanției 
FEDD+;

c. furnizează un aviz scris privind 
chestiunile bancare, care însoțește fiecare 
propunere a Comisiei privind 
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componentele de investiții din garanția 
FEDD+;

d. este omolog eligibil pentru activitățile 
de gestionare și implementare din cadrul 
FEDD+.

În pofida celor de mai sus, Comisia și 
grupul BEI se pot pune de acord cu 
privire la orice alt rol al grupului BEI, în 
contextul punerii în aplicare a cadrului de 
investiții externe, în conformitate cu 
statutul entității relevante a grupului BEI 
și cu rolul consacrat în tratate.

Or. en

Amendamentul 76
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de provizionare este cuprinsă între 9 
% și 50 %, în funcție de tipul de 
operațiune.

Rata de provizionare este cuprinsă între 
9 % și 50 %, în funcție de tipul de 
operațiune. O sumă de maximum 10 
miliarde EUR este provizionată de la 
bugetul UE printr-o linie bugetară 
specifică, în cadrul procedurii bugetare 
anuale sau printr-un transfer bugetar.
Din acest pachet financiar de 10 miliarde 
EUR, Uniunea acordă BEI o garanție 
bugetară de 5 miliarde EUR, care să fie 
utilizată în conformitate cu articolul 26 
alineatul (1). Garanțiile pot acoperi până 
la 50% din suma totală de finanțare a 
proiectului.

Or. en

Amendamentul 77
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
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Articolul 26 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. FEDD+ și garanția pentru acțiunea 
externă pot sprijini operațiuni de finanțare 
și de investiții în țările partenere din 
regiunile geografice menționate la articolul 
4 alineatul (2). Provizionarea garanției 
pentru acțiunea externă este finanțată din 
bugetul programelor geografice relevante 
stabilit la articolul 6 alineatul (2) litera (a) 
și se transferă în fondul comun de 
provizionare. FEDD+ și garanția pentru 
acțiunea externă pot, de asemenea, să 
sprijine operațiuni în țările beneficiare 
enumerate în anexa I la Regulamentul IPA 
III. Finanțarea pentru aceste operațiuni în 
temeiul FEDD+ și pentru provizionarea 
garanției pentru acțiunea externă este 
efectuată în temeiul Regulamentului IPA. 
Provizionarea garanției pentru acțiunea 
externă pentru împrumuturile acordate 
țărilor terțe menționate la articolul 10 
alineatul (2) din Regulamentul privind 
IESN se finanțează din regulamentul 
respectiv.

6. FEDD+, ELM+ și garanția pentru 
acțiunea externă pot sprijini operațiuni de 
finanțare și de investiții în țările partenere 
din regiunile geografice menționate la 
articolul 4 alineatul (2). Provizionarea 
garanției pentru acțiunea externă este 
finanțată din bugetul programelor 
geografice relevante stabilit la articolul 6 
alineatul (2) litera (a) și se transferă în 
fondul comun de provizionare. FEDD+ și 
garanția pentru acțiunea externă pot, de 
asemenea, să sprijine operațiuni în țările 
beneficiare enumerate în anexa I la 
Regulamentul IPA III. Finanțarea pentru 
aceste operațiuni în temeiul FEDD+ și 
pentru provizionarea garanției pentru 
acțiunea externă este efectuată în temeiul 
Regulamentului IPA. Provizionarea 
garanției pentru acțiunea externă pentru 
împrumuturile acordate țărilor terțe 
menționate la articolul 10 alineatul (2) din 
Regulamentul privind IESN se finanțează 
din regulamentul respectiv.

Or. en

Amendamentul 78
Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a

Rolul grupului BEI

În conformitate cu capitolul IV din 
prezentul regulament, grupul BEI, printre 
altele:

(a) gestionează indirect și implementează 
ELM+;
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(b) furnizează toate competențele 
strategice bancare și de management al 
riscului solicitate de Comisie, inclusiv cele 
legate de gestionarea operațională a 
garanției FEDD+;

(c) furnizează un aviz scris privind 
chestiunile bancare, care însoțește fiecare 
propunere a Comisiei privind 
componentele de investiții din garanția 
FEDD+;

(d) este omolog eligibil pentru activitățile 
de gestionare și implementare din cadrul 
FEDD+.

În pofida celor de mai sus, Comisia și 
grupul BEI se pot pune de acord cu 
privire la orice alt rol al grupului BEI, în 
contextul punerii în aplicare a cadrului de 
investiții externe, în conformitate cu 
statutul entității relevante a grupului BEI 
și cu rolul consacrat în tratate.

Or. en

Amendamentul 79
Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Eduard Kukan, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

Propunere de regulament
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a

În conformitate cu capitolul IV din 
prezentul regulament, BEI, printre altele:

a. gestionează indirect și implementează 
ELM+;

b. furnizează toate competențele strategice
bancare și de management al riscului 
solicitate de Comisie, inclusiv cele legate 
de gestionarea operațională a garanției 
FEDD+;

c. furnizează un aviz scris privind 
chestiunile bancare, care însoțește fiecare 
propunere a Comisiei privind 
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componentele de investiții din garanția 
FEDD+;

d. este omolog eligibil pentru activitățile 
de gestionare și implementare din cadrul 
FEDD+.

În pofida celor de mai sus, Comisia și BEI 
se pot pune de acord cu privire la orice alt 
rol al BEI, în contextul punerii în 
aplicare a cadrului de investiții externe, în 
conformitate cu statutul entității relevante 
a BEI și cu rolul consacrat în tratate.

Or. en

Amendamentul 80
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – partea A – subpunctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Conducerea și sprijinirea 
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global care vizează eliminarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
a fetelor; aceasta include violența fizică, 
psihologică, sexuală, economică și de ale 
tipuri și discriminarea pe baza acestor 
criterii, inclusiv excluderea cu care se 
confruntă femeile în diferitele domenii ale 
vieții lor private și publice;

(a) Conducerea și sprijinirea 
eforturilor, parteneriatelor și alianțelor la 
nivel global care vizează eliminarea tuturor 
formelor de violență împotriva femeilor și 
a fetelor; aceasta include violența fizică, 
psihologică, sexuală, economică și de ale 
tipuri și discriminarea pe baza acestor 
criterii, inclusiv excluderea cu care se 
confruntă femeile în diferitele domenii ale 
vieții lor private și publice, precum și 
hărțuirea sexuală la locul de muncă;

Or. en
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