
 

AM\1168409RO.docx  PE630.411v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru bugete 
Comisia pentru afaceri economice și monetare 

 

2018/0229(COD) 

7.11.2018 

AMENDAMENTELE 
574 - 825 

Proiect de raport 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

(PE628.640v01-00) 

Instituirea Programului InvestEU 

Propunere de regulament 

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



 

PE630.411v01-00 2/134 AM\1168409RO.docx 

RO 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1168409RO.docx 3/134 PE630.411v01-00 

 RO 

Amendamentul  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este consiliată de un 

consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 

din reprezentanți ai statelor membre. 

1. Comisia și Comitetul director sunt 

consiliate de un consiliu consultativ care 

este format dintr-un reprezentant al 

fiecărui partener de implementare, un 

reprezentant al fiecărui stat membru, un 

reprezentant al BEI, un reprezentant al 

Comisiei și un expert pentru fiecare 

componentă de politică, desemnat de 

Comitetul Economic și Social European. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament ar trebui să garanteze faptul că atât Comisia, cât și Comitetul director 

sunt consiliate de consiliul consultativ având structura specificată. 

 

Amendamentul  575 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este consiliată de un 

consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 

din reprezentanți ai statelor membre. 

1. Comisia este consiliată de un 

consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare, reprezentanți 

ai statelor membre și, respectiv, membrii 

comisiilor relevante ale Parlamentului 

European. 

Or. en 

 

Amendamentul  576 
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Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este consiliată de un 

consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 

din reprezentanți ai statelor membre. 

1. Comitetul director este consiliat de 

un consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 

din reprezentanți ai statelor membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia este consiliată de un 

consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 

din reprezentanți ai statelor membre. 

1. Comisia este consiliată de un 

consiliu consultativ care are două 

configurații, formate din reprezentanți ai 

partenerilor de implementare și, respectiv, 

din reprezentanți ai statelor membre. 

Ambele configurații se străduiesc să 

asigure echilibrul de gen în rândul 

membrilor.  

Or. en 

 

Amendamentul  578 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comisia, în colaborare cu Grupul 

BEI, completează prezentul regulament 

prin stabilirea unei metodologii de 
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evaluare a riscurilor. Această metodologie 

de evaluare a riscurilor include:  

 (a) o clasificare a gradului de risc, pentru 

a asigura un tratament coerent și 

standard al tuturor operațiunilor, 

independent de instituția intermediară; 

 (b) o metodologie de evaluare a valorii 

expuse riscului și a probabilității de 

neîndeplinire a obligațiilor pe baza unor 

metode statistice clare, inclusiv a 

criteriilor de mediu, sociale și de 

guvernanță; 

 (c) o metodă de evaluare a expunerii la 

riscul de neîndeplinire a obligațiilor și a 

pierderii în caz de neîndeplinire a 

obligațiilor, luând în considerare valoarea 

finanțării, riscul aferent proiectului, 

condițiile de rambursare, garanțiile și alți 

indicatori relevanți. 

Or. en 

 

Amendamentul  579 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Deputații din Parlamentul 

European numiți de comisiile aferente au 

mandate de doi ani și jumătate. 

Or. en 

 

Amendamentul  580 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia este reprezentată în 

ambele configurații ale consiliului 

consultativ. 

3. Un expert independent pentru 

fiecare componentă de politică este 

reprezentat în ambele configurații ale 

consiliului consultativ. Experții 

independenți sunt selectați de Comisie 

printr-o cerere deschisă de candidaturi. 

Or. en 

 

Amendamentul  581 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Reuniunea consiliului consultativ al 

reprezentanților partenerilor de 

implementare este prezidată în comun de 

un reprezentant al Comisiei și de 

reprezentantul desemnat de Banca 

Europeană de Investiții. 

Reuniunea comitetului consultativ în 

ambele configurații este prezidată de un 

reprezentant al Comisiei. 

Or. en 

 

Amendamentul  582 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Reuniunea consiliului consultativ al 

reprezentanților partenerilor de 

implementare este prezidată în comun de 

un reprezentant al Comisiei și de 

reprezentantul desemnat de Banca 

Europeană de Investiții. 

Reuniunea consiliului consultativ al 

reprezentanților partenerilor de 

implementare este prezidată de un 

reprezentant al Comisiei. 

Or. en 
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Amendamentul  583 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Un reprezentant al Comisiei este 

președintele reuniunii consiliului 

consultativ al reprezentanților statelor 

membre. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  584 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comitetul consultativ propune Comisiei 

modificarea repartizării sumelor 

menționate în anexa I. 

Or. en 

 

Amendamentul  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 3 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Consiliul consultativ organizează periodic 

consultări cu părțile interesate relevante, 

în special cu reprezentanți ai societății 

civile, parteneri sociali, autorități publice, 

coinvestitori, experți independenți și 

instituții de învățământ, formare și 
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cercetare, pentru a discuta orientarea 

strategică și punerea în aplicare a politicii 

de investiții desfășurate în temeiul 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  586 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) să acorde consiliere Comisiei cu 

privire la disfuncționalitățile pieței, precum 

și la situațiile de investiții și condițiile de 

piață suboptime; 

(ii) să acorde consiliere Comitetului 

director cu privire la disfuncționalitățile 

pieței, precum și la situațiile de investiții și 

condițiile de piață suboptime; 

Or. en 

 

Amendamentul  587 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) să acorde consiliere Comisiei cu 

privire la disfuncționalitățile pieței, precum 

și la situațiile de investiții și condițiile de 

piață suboptime; 

(ii) să acorde consiliere Comisiei cu 

privire la disfuncționalitățile pieței, precum 

și la situațiile de investiții și condițiile de 

piață suboptime de la nivelul Uniunii 

și/sau specifice statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) să acorde consiliere Comisiei cu 

privire la disfuncționalitățile pieței, precum 

și la situațiile de investiții și condițiile de 

piață suboptime; 

(ii) să acorde consiliere Comisiei cu 

privire la disfuncționalitățile pieței și în 

materie de coordonare, precum și la 

situațiile de investiții și condițiile de piață 

suboptime; 

Or. en 

 

Amendamentul  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul iia (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iia) să promoveze coordonarea și 

schimbul de bune practici pentru a 

facilita sarcina Comisiei de a garanta o 

punere în aplicare uniformă a InvestEU 

de către diferiții parteneri de 

implementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  590 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 – litera b – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) să informeze statele membre cu 

privire la punerea în aplicare a Fondului 

InvestEU; 

(i) să informeze statele membre cu 

privire la punerea în aplicare a Fondului 

InvestEU în cadrul fiecărei componente; 

Or. en 
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Amendamentul  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Procesele-verbale detaliate ale 

reuniunilor consiliului consultativ sunt 

puse la dispoziția publicului pe o pagină 

web dedicată. 

Or. en 

 

Amendamentul  592 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Comitetul director 

 1. Fondul InvestEU este gestionat de un 

comitet director care, în scopul utilizării 

garanției UE, ia decizii în conformitate cu 

obiectivele generale prevăzute la articolul 

3. 

 2. Comitetul director: 

 (a) este format din șapte membri: trei 

numiți de Comisie, unul de către consiliul 

consultativ în configurația sa care 

cuprinde reprezentanții partenerilor de 

implementare, unul de Banca Europeană 

de Investiții și doi experți numiți ca 

membri fără drept de vot de Parlamentul 

European. Experții respectivi nu pot 

solicita și nici accepta instrucțiuni din 

partea instituțiilor, organelor, oficiilor 

sau agențiilor Uniunii, a guvernului 

vreunui stat membru sau a oricărui alt 
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organism public sau privat și acționează 

cu deplină independență. Experții își 

îndeplinesc atribuțiile în mod imparțial și 

în interesul Fondului InvestEU; 

 (b) alege un președinte dintre membrii săi 

cu drept de vot pentru un mandat fix de 

trei ani, care poate fi reînnoit o singură 

dată; 

 (c) dezbate pozițiile tuturor membrilor săi 

și ține cont în cea mai mare măsură de 

acestea. În cazul în care membrii nu pot 

ajunge la poziții convergente, Comitetul 

director ia decizii prin votul unanim al 

membrilor săi cu drept de vot. Procesele-

verbale ale reuniunilor Comitetului 

director prezintă detaliat pozițiile tuturor 

membrilor. 

 3. Comitetul director se asigură că 

orientarea strategică a InvestEU este în 

concordanță cu obiectivele prevăzute la 

articolul 3 și că operațiunile de finanțare 

și de investiții propuse de către partenerii 

de implementare respectă legislația și 

politicile Uniunii. În îndeplinirea 

sarcinilor în conformitate cu prezentul 

regulament, Comitetul director urmărește 

numai obiectivele stabilite în prezentul 

Regulament. 

 4. Comitetul director stabilește politicile și 

procedurile operaționale necesare pentru 

funcționarea InvestEU și normele 

aplicabile operațiunilor realizate 

împreună cu platformele de investiții și 

băncile sau instituțiile naționale de 

promovare. 

 5. Comitetul director pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. Tabloul comparativ al 

indicatorilor cuprinde, în special, o 

evaluare a: 

 (a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 
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 (b) beneficiilor pentru destinatarii finali; 

 (c) respectării criteriilor de eligibilitate. 

 Fiecare partener de implementare 

furnizează Comitetului director informații 

adecvate și armonizate pentru ca acesta să 

poată pregăti tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 6. Comitetul director organizează periodic 

consultări cu părțile interesate relevante - 

în special coinvestitori, autorități publice, 

experți, instituții de învățământ, formare 

și cercetare, parteneri sociali relevanți și 

reprezentanți ai societății civile - cu 

privire la orientarea și punerea în 

aplicare a politicii de investiții desfășurate 

în temeiul prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  593 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Comitetul director 

 Comitetul director este format din opt 

membri: patru membri numiți de Comisia 

Europeană, doi experți numiți de 

Parlamentul European și doi membri 

numiți de Grupul BEI. 

 Toți membrii Comitetului director sunt 

membri cu drept de vot. 

 Deciziile Comitetului director ar trebui să 

fie luate de comun acord și în 

conformitate cu prevederile acestui 

regulament. 

 Procesele-verbale ale Comitetului director 

sunt publicate de îndată ce acestea sunt 
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aprobate de Comitetul director. 

 Comitetul director organizează periodic 

consultări cu părțile interesate relevante, 

inclusiv coinvestitori, autorități publice, 

experți, institute de învățământ și 

cercetare, parteneri sociali și 

reprezentanți ai societății civile, cu privire 

la orientarea și punerea în aplicare a 

politicii InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Metodologia de evaluare a riscurilor 

 1. Comisia, în colaborare cu Grupul BEI 

și în urma consultării comitetului 

consultativ, format din partenerii de 

implementare, completează prezentul 

regulament prin stabilirea unei 

metodologii de evaluare a riscurilor. 

Această metodologie de evaluare a 

riscurilor include: 

 (a) o clasificare a gradului de risc, pentru 

a asigura un tratament coerent și 

standard al tuturor operațiunilor, 

independent de instituția intermediară; 

 (b) o metodologie de evaluare a valorii 

expuse riscului și a probabilității de 

neîndeplinire a obligațiilor pe baza unor 

metode statistice clare, inclusiv a 

criteriilor de mediu, sociale și de 

guvernanță; 

 (c) o metodă de evaluare a expunerii la 

riscul de neîndeplinire a obligațiilor și a 

pierderii în caz de neîndeplinire a 
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obligațiilor, luând în considerare valoarea 

finanțării, riscul aferent proiectului, 

condițiile de rambursare, garanțiile și alți 

indicatori relevanți. 

Or. en 

 

Amendamentul  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 Criterii de evaluare a riscurilor 

 Comisia, în strânsă colaborare cu Grupul 

BEI, ca partener principal de 

implementare, și în coordonare cu ceilalți 

parteneri de implementare, completează 

prezentul regulament prin stabilirea unor 

criterii de evaluare a riscurilor pentru a 

contribui la consecvența programului și la 

o analiză și o comparație eficiente ale 

operațiunilor desfășurate în cadrul 

Fondului InvestEU. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament garantează faptul că Comisia, în strânsă colaborare cu Grupul BEI, 

ca partener principal de implementare, și în coordonare cu ceilalți parteneri de 

implementare, completează prezentul regulament prin stabilirea unor criterii de evaluare a 

riscurilor pentru a contribui la consecvența programului și la o analiză și o comparație 

eficiente ale operațiunilor desfășurate în cadrul Fondului InvestEU. 

 

Amendamentul  596 

Othmar Karas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17b 

 Comitetul director 

 1. Fondul InvestEU este gestionat de un 

Comitet director care, în scopul utilizării 

garanției UE, stabilește, în conformitate 

cu obiectivele generale prevăzute la 

articolul 3: 

 (a) orientarea strategică a Fondului 

InvestEU; 

 (b) politicile și procedurile operaționale 

necesare pentru funcționarea Fondului 

InvestEU; 

 (c) normele aplicabile operațiunilor cu 

platforme de investiții. 

 2. Comitetul director: 

 (a) este compus din șase membri, după 

cum urmează: 

 (i) trei membri numiți de Comisie; 

 (ii) un membru numit de Banca 

Europeană de Investiții; 

 (iii) un membru numit de comitetul 

consultativ din rândul reprezentanților 

partenerilor de implementare. Acest 

membru nu este un reprezentant al 

Grupului BEI; 

 (iv) un expert numit de Parlamentul 

European. Expertul respectiv nu poate 

solicita și nici accepta instrucțiuni din 

partea instituțiilor, organelor, oficiilor 

sau agențiilor Uniunii, a guvernului 

vreunui stat membru sau a oricărui alt 

organism public sau privat și acționează 

cu deplină independență. Expertul își 

îndeplinește atribuțiile în mod imparțial și 

în interesul Fondului InvestEU; 

 (b) alege un președinte dintre cei trei 

membri numiți de Comisie pentru un 

mandat fix de trei ani, care poate fi 

reînnoit o singură dată; 

 (c) dezbate pozițiile tuturor membrilor săi 
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și ține cont în cea mai mare măsură de 

acestea. În cazul în care membrii nu pot 

ajunge la poziții convergente, Comitetul 

director ia decizii cu majoritatea 

membrilor săi. Procesele-verbale ale 

reuniunilor Comitetului director prezintă 

detaliat pozițiile tuturor membrilor. 

Procesele-verbale detaliate ale 

reuniunilor Comitetului director sunt 

publicate de îndată ce sunt aprobate de 

acesta. Parlamentul European este 

informat imediat cu privire la publicarea 

acestora. 

 3. Comitetul director propune Comisiei 

modificările repartizării sumelor 

menționate în anexa I. 

 4. Comitetul director organizează periodic 

consultări cu părțile interesate relevante, 

în special coinvestitori, autorități publice, 

experți, instituții de învățământ, formare 

și cercetare, parteneri sociali relevanți și 

reprezentanți ai societății civile, cu privire 

la orientarea și punerea în aplicare a 

politicii de investiții desfășurate în temeiul 

prezentului regulament. 

 5. Comitetul director este asistat de un 

secretariat în conformitate cu articolul 19 

alineatul (2) din prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament prevede un Comitet director care reflectă guvernanța instituită în 

conformitate cu FEIS și garantează faptul că procesele-verbale detaliate ale reuniunilor 

Comitetului director sunt publicate imediat ce au fost aprobate de acesta. De asemenea, 

pentru realizarea sarcinilor de secretariat și administrative, Comitetul director este asistat de 

un secretariat. 

 

Amendamentul  597 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17b 

 Tabloul comparativ 

 1. Fiecare partener de implementare 

utilizează un tablou comparativ al 

indicatorilor („tablou comparativ”) pentru 

a evalua calitatea și soliditatea 

investițiilor potențial sprijinite de garanția 

UE. Tabloul comparativ asigură o 

evaluare independentă, transparentă și 

armonizată a utilizării potențiale și 

efective a garanției UE. 

 2. Fiecare partener de implementare 

completează tabloul comparativ cu privire 

la operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse. În cazul în care operațiunea de 

investiții este propusă de mai mulți 

parteneri de implementare, tabloul 

comparativ se completează în comun de 

către diferiții parteneri de implementare 

implicați. 

 3. Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 (a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse, astfel 

cum rezultă din aplicarea metodologiei de 

evaluare a riscurilor menționată la 

articolul 17a; 

 (b) beneficiilor pentru destinatarii 

financiari; 

 (c) respectării criteriilor de eligibilitate; 

 (d) calității și contribuției operațiunii de 

investiții la ocuparea forței de muncă și 

creșterea economică durabilă; 

 (e) contribuției operațiunii de investiții la 

realizarea obiectivelor programului 

InvestEU; 

 (f) contribuției tehnice și financiare la 

proiect. 

 4. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

26 pentru a completa prezentul 
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regulament prin stabilirea, pentru 

partenerii de implementare, a unor norme 

detaliate privind tabloul comparativ. 

 5. Atunci când este necesar, Grupul BEI, 

în conformitate cu parteneriatul încheiat 

cu Comisia, poate oferi asistență 

partenerilor de implementare în ceea ce 

privește aplicarea metodologiei de 

evaluare a riscurilor și completarea 

tabloului comparativ. Grupul BEI se 

asigură că metodologia de punctare este 

aplicată în mod corect și că tablourile 

comparative prezentate Comitetului 

pentru investiții sunt de înaltă calitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17b 

 Tabloul comparativ 

 1. Fiecare partener de implementare 

utilizează un tablou comparativ al 

indicatorilor („tablou comparativ”) pentru 

a evalua calitatea și soliditatea 

investițiilor potențial sprijinite de garanția 

UE. Tabloul comparativ asigură o 

evaluare independentă, transparentă și 

armonizată a utilizării potențiale și 

efective a garanției UE. 

 2. Fiecare partener de implementare 

completează tabloul comparativ cu privire 

la operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse. În cazul în care operațiunea de 

investiții este propusă de mai mulți 

parteneri de implementare, tabloul 

comparativ se completează în comun de 

către diferiții parteneri de implementare 
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implicați. 

 3. Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 (a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse, astfel 

cum rezultă din aplicarea metodologiei de 

evaluare a riscurilor menționată la 

articolul 17a; 

 (b) beneficiilor pentru destinatarii finali; 

 (c) respectării criteriilor de eligibilitate; 

 (d) calității și contribuției operațiunii de 

investiții la ocuparea forței de muncă și 

creșterea economică durabilă; 

 (e) contribuției operațiunii de investiții la 

realizarea obiectivelor programului 

InvestEU; 

 (f) contribuției tehnice și financiare la 

proiect. 

 4. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

26 pentru a completa prezentul 

regulament prin stabilirea, pentru 

partenerii de implementare, a unor norme 

detaliate privind tabloul comparativ. 

 5. Atunci când este necesar, Grupul BEI 

și/sau Comisia poate oferi asistență 

partenerilor de implementare în ceea ce 

privește aplicarea metodologiei de 

evaluare a riscurilor și completarea 

tabloului comparativ. Grupul BEI și/sau 

Comisia se asigură că metodologia de 

punctare este aplicată în mod corect și că 

tablourile comparative prezentate 

Comitetului pentru investiții sunt de înaltă 

calitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  599 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 17 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17c 

 Metodologia de evaluare a riscurilor 

  1. Comisia, în colaborare cu Grupul BEI, 

completează prezentul regulament prin 

stabilirea unei metodologii de evaluare a 

riscurilor. Această metodologie de 

evaluare a riscurilor include:  

 (a) o clasificare a gradului de risc, pentru 

a asigura un tratament coerent și 

standard al tuturor operațiunilor, 

independent de instituția intermediară;  

 (b) o metodologie de evaluare a valorii 

expuse riscului și a probabilității de 

neîndeplinire a obligațiilor pe baza unor 

metode statistice clare, inclusiv a 

criteriilor de mediu, sociale și de 

guvernanță;  

 (c) o metodă de evaluare a expunerii la 

riscul de neîndeplinire a obligațiilor și a 

pierderii în caz de neîndeplinire a 

obligațiilor, luând în considerare valoarea 

finanțării, riscul aferent proiectului, 

condițiile de rambursare, garanțiile și alți 

indicatori relevanți.  

Or. en 

 

Amendamentul  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 
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Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 

 

3. Comisia confirmă dacă operațiunile de 

finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

 

4.  

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 

proiectului efectuează un control de 

calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare 

și de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 

aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 

Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 

(a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;  

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.  

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 
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prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

6. Fiecare expert din echipa de proiect 

declară Comisiei orice conflict de interese 

și comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru a verifica în 

permanență absența oricărui conflict de 

interese. 

 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 
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3. Comisia confirmă dacă operațiunile de 

finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

 

4.  

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 

proiectului efectuează un control de 

calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare 

și de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 

aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 

Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 

(a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;  

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.  

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

 

6. Fiecare expert din echipa de proiect 

declară Comisiei orice conflict de interese 
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și comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru a verifica în 

permanență absența oricărui conflict de 

interese. 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 

 

Or. en 

Justificare 

Duplicarea sarcinilor, de exemplu, cu cele ale băncilor naționale, care sunt capabile pe 

deplin să întocmească profiluri de risc sau să verifice criterii de eligibilitate, în condițiile în 

care o altă instituție, folosind metodologia proprie, ar putea să bulverseze procesele și să 

prelungească procedurile fără nicio valoare adăugată. A se vedea și considerentul 27. 

 

Amendamentul  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 
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3. Comisia confirmă dacă operațiunile de 

finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

 

4.  

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 

proiectului efectuează un control de 

calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare 

și de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 

aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 

Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 

(a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;  

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.  

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

 

6. Fiecare expert din echipa de proiect 

declară Comisiei orice conflict de interese 
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și comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru a verifica în 

permanență absența oricărui conflict de 

interese. 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 

 

Or. en 

Justificare 

Pentru a se evita complexitatea, un proces de aprobare a proiectului mai lung și riscurile 

legate de confidențialitatea informațiilor și conflictele de interese, echipa de proiect este 

eliminată din propunerea Comisiei. În conformitate cu amendamentul la articolul 19 

alineatul (2), se instituie un secretariat care să asiste atât Comitetul pentru investiții, cât și 

Comitetul director în atribuții de secretariat și administrative. 

 

Amendamentul  603 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 
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3. Comisia confirmă dacă operațiunile de 

finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

 

4.  

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 

proiectului efectuează un control de 

calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare 

și de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 

aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 

Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 

(a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;  

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.  

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

 

6. Fiecare expert din echipa de proiect 

declară Comisiei orice conflict de interese 
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și comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru a verifica în 

permanență absența oricărui conflict de 

interese. 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  604 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 

 

3. Comisia confirmă dacă operațiunile de 

finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

 

4.  

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 
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proiectului efectuează un control de 

calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare 

și de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 

aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 

Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 

(a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;  

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.  

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

 

6. Fiecare expert din echipa de proiect 

declară Comisiei orice conflict de interese 

și comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru a verifica în 

permanență absența oricărui conflict de 

interese. 

 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 
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interese. 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  605 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 

 

3. Comisia confirmă dacă operațiunile de 

finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

 

4.  

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 

proiectului efectuează un control de 

calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare 

și de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 
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aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 

Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 

(a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;  

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.  

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

 

6. Fiecare expert din echipa de proiect 

declară Comisiei orice conflict de interese 

și comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru a verifica în 

permanență absența oricărui conflict de 

interese. 

 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 
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Or. en 

 

Amendamentul  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 eliminat 

Echipa de proiect  

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 

 

3. Comisia confirmă dacă operațiunile de 

finanțare și de investiții propuse de 

partenerii de implementare respectă 

legislația și politicile Uniunii. 

 

4.  

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 

proiectului efectuează un control de 

calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare 

și de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 

aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

 

Tabloul comparativ al indicatorilor  
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cuprinde, în special, o evaluare a: 

(a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse; 

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;  

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.  

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta 

să poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

 

6. Fiecare expert din echipa de proiect 

declară Comisiei orice conflict de interese 

și comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru a verifica în 

permanență absența oricărui conflict de 

interese. 

 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Articolul 18 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Echipa de proiect Tabloul comparativ 

Or. en 

 

Amendamentul  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  609 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți independenți și 

calificați. 

Or. en 
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Amendamentul  610 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți, pusă la dispoziția 

Comisiei de către partenerii de 

implementare fără costuri pentru bugetul 

Uniunii. 

1. Se formează o echipă de proiect 

formată din experți calificați remunerați, 

pusă la dispoziția Comisiei permanent de 

către partenerii de implementare sau 

selectată printr-o cerere deschisă de 

candidaturi. 

Or. en 

 

Amendamentul  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în 

acordul de garantare. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  612 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în acordul 

2. Echipa de proiect este alcătuită din 

experți independenți remunerați care vor 

fi selectați printr-o cerere deschisă de 

candidaturi pe baza cunoștințelor, 
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de garantare. competenței și experienței recente 

dovedite ale acestora în ceea ce privește 

una sau mai multe dintre sarcinile incluse 

în mandatul echipei. Fiecare partener de 

implementare desemnează experți în 

echipa de proiect. Numărul de experți se 

stabilește în acordul de garantare. 

Or. en 

 

Amendamentul  613 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Fiecare partener de implementare 

desemnează experți în echipa de proiect. 

Numărul de experți se stabilește în acordul 

de garantare. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. en 

 

Amendamentul  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 26 pentru a completa prezentul 

regulament prin stabilirea unui tablou 

comparativ al indicatorilor ce urmează să 

fie folosiți pentru a asigura evaluarea 

independentă și transparentă a utilizării 

potențiale și efective a garanției UE. 

 Tabloul comparativ conține 3 piloni: 
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 - un pilon privind „orientarea strategică” 

care include indicatori care evaluează 

măsura în care o operațiune propusă se 

califică drept „adițională”, astfel cum este 

definită în prezentul regulament, precum 

și măsura în care operațiunea propusă 

contribuie la realizarea obiectivelor 

generale prevăzute la articolul 9; 

 - un pilon privind „impactul asupra 

cetățenilor” care include indicatori cum 

ar fi crearea de locuri de muncă și 

valoarea adăugată brută pe termen lung, 

ponderați în funcție de șomaj și de 

deviațiile randamentului care se aplică în 

zonele geografice în cauză și care fac 

diferența între efectele directe și cele 

indirecte; 

 - un pilon „tehnic de execuție” care 

include indicatori privind eficiența 

procesului de investiții, cum ar fi raportul 

dintre angajamentele publice și private, 

calitatea și capacitățile promotorilor, 

intermediarilor și platformelor. 

 Punctajele din cadrul fiecărui pilon se 

combină ca o sumă ponderată unde 

punctajele atribuite pilonului privind 

orientarea și celui privind impactul 

general au o pondere egală, iar punctajul 

atribuit pilonului tehnic primește o 

pondere de până la jumătate din cea 

aplicată celorlalți piloni. 

Or. en 

 

Amendamentul  615 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Printr-o cerere deschis[ de 

candidaturi, Comisia poate selecta experți 

calificați independenți suplimentari, cu o 
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experiență relevantă dovedită în ceea ce 

privește gestionarea portofoliului de 

riscuri și garanțiile. 

Or. en 

 

Amendamentul  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia confirmă dacă 

operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse de partenerii de implementare 

respectă legislația și politicile Uniunii. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 

proiectului efectuează un control de 

calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare și 

de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 

aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

Înainte de a transmite un proiect 

Comitetului pentru investiții, Comisia 

evaluează compatibilitatea investiției și a 

operațiunilor financiare transmise de 

partenerii de implementare cu legislația și 

politicile Uniunii. O procedură dedicată 

permite Comisiei să efectueze un control 

de calitate al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Comisia poate să solicite 

clarificări din partea partenerilor de 

implementare privind aspectele 
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menționate mai sus și ajustează în 

consecință clasificarea din tabloul 

comparativ al indicatorilor privind 

aspecte nefinanciare. Operațiunile de 

finanțare și de investiții vor fi apoi 

înaintate Comitetului pentru investiții 

pentru aprobarea acoperirii prin garanția 

UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  618 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționată la alineatul (3), echipa 

proiectului efectuează un control de calitate 

al procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 

propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Operațiunile de finanțare și 

de investiții vor fi apoi înaintate 

Comitetului pentru investiții pentru 

aprobarea acoperirii prin garanția UE. 

Sub rezerva confirmării de către Comisie 

menționate la articolul 17a (nou), echipa 

proiectului efectuează un control de calitate 

independent și imparțial al procesului de 

diligență aferent operațiunilor de finanțare 

și de investiții propuse efectuate de 

partenerii de implementare. Operațiunile de 

finanțare și de investiții vor fi apoi 

înaintate Comitetului pentru investiții 

pentru aprobarea acoperirii prin garanția 

UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Echipa proiectului pregătește tabloul 

comparativ al indicatorilor cu privire la 

eliminat 
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operațiunile de finanțare și de investiții 

propuse pentru Comitetul pentru 

investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) respectării criteriilor de eligibilitate. (c) respectării criteriilor de eligibilitate, 

inclusiv a conformității cu standardele de 

mediu ale UE, cu Carta drepturilor 

fundamentale și cu principiul „eficiența 

energetică înainte de toate”. 

Or. en 

 

Amendamentul  621 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) - proiectării și evaluării aspectelor 

bancare ale evaluării impactului și a 

rezultatelor; 

 - structurării garanțiilor și a acordurilor 

contractuale cu partenerii de 

implementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  622 

Luigi Morgano 
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Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) calității și contribuției operațiunii 

de investiții la ocuparea forței de muncă și 

creșterea economică durabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) calității și contribuției operațiunii 

de investiții la ocuparea forței de muncă și 

creșterea economică durabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) contribuției operațiunii de 

investiții la realizarea obiectivelor 

programului InvestEU; 

Or. en 
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Amendamentul  625 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) contribuției operațiunii de 

investiții la realizarea obiectivelor 

programului; 

Or. en 

 

Amendamentul  626 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cc (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cc) contribuției tehnice și financiare 

la proiect. 

Or. en 

 

Amendamentul  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cc (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cc) contribuției tehnice și financiare 

la proiect; 

Or. en 

 

Amendamentul  628 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cd (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cd) dacă operațiunea propusă 

abordează disfuncționalitățile identificate 

ale pieței sau în materie de coordonare 

sau situațiile de investiții sub nivelul 

optim. 

Or. en 

 

Amendamentul  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare partener de implementare 

furnizează echipei proiectului informații 

adecvate și armonizate pentru ca aceasta să 

poată efectua analiza riscurilor și să 

pregătească tabloul comparativ al 

indicatorilor. 

Fiecare partener de implementare 

furnizează Comisiei informații adecvate și 

armonizate pentru ca aceasta să poată 

efectua analiza riscurilor și să pregătească 

tabloul comparativ al indicatorilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  630 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

eliminat 
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operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 

tabloul comparativ al indicatorilor 

referitor la aceste propuneri. 

Or. en 

 

Amendamentul  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Un expert din echipa de proiect nu 

evaluează procesul de diligență sau 

evaluarea legată de o potențială 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prezentată de partenerul de implementare 

care a pus la dispoziția Comisiei expertul. 

De asemenea, acest expert nu pregătește 
tabloul comparativ al indicatorilor referitor 

la aceste propuneri. 

5. Atunci când este necesar, Comisia 

poate oferi asistență partenerilor de 

implementare în ceea ce privește aplicarea 

metodologiei de evaluare a riscurilor și 

completarea tabloului comparativ. 

Comisia se asigură că metodologia de 

punctare este aplicată în mod corect și că 

tablourile comparative prezentate 

Comitetului pentru investiții sunt de înaltă 

calitate. După ce a verificat conformitatea 

și procesul de diligență, Comisia ajustează 

clasificarea din tabloul comparativ al 

indicatorilor privind aspecte nefinanciare 

înainte de a-l transmite Comitetului 

pentru investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Fiecare expert din echipa de 

proiect declară Comisiei orice conflict de 

interese și comunică fără întârziere 

Comisiei toate informațiile necesare 

pentru a verifica în permanență absența 

oricărui conflict de interese. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Comisia stabilește norme detaliate 

privind funcționarea echipei de proiect și 

verificarea situațiilor de conflict de 

interese. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  635 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Comisia stabilește norme detaliate 

privind tabloul comparativ al indicatorilor, 

care să permită Comitetului pentru 

investiții să aprobe utilizarea garanției UE 

pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții propusă. 

8. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 26 pentru a completa prezentul 

regulament prin stabilirea unor norme 

detaliate privind tabloul comparativ al 

indicatorilor, care să permită Comitetului 

pentru investiții să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții propusă. Tabloul 

comparativ asigură o evaluare 

independentă și transparentă a utilizării 

potențiale și efective a garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 18a 

 Verificarea calității de către Comisia 

Europeană 

 Înainte de a transmite un proiect 

Comitetului pentru investiții, Comisia 

Europeană evaluează compatibilitatea 

investiției și a operațiunilor financiare 

transmise de partenerii de implementare 

cu legislația și politicile Uniunii. O 

procedură dedicată permite Comisiei să 

efectueze un control de calitate al 

procesului de diligență aferent 

operațiunilor de finanțare și de investiții 
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propuse efectuate de partenerii de 

implementare. Comisia poate să solicite 

clarificări din partea partenerilor de 

implementare privind aspectele 

menționate mai sus și ajustează în 

consecință clasificarea din tabloul 

comparativ privind aspecte nefinanciare, 

astfel cum este prevăzut la articolul 17 

alineatul (5). 

Or. en 

 

Amendamentul  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 18b 

 Tabloul comparativ al indicatorilor 

cuprinde, în special, o evaluare a: 

 (a) profilului de risc al operațiunilor de 

finanțare și de investiții propuse, astfel 

cum rezultă din aplicarea metodologiei de 

evaluare a riscurilor menționată la 

articolul 17a; 

 (b) beneficiilor pentru destinatarii finali; 

 (c) conformității cu angajamentele UE 

privind obiectivele de dezvoltare durabilă 

ale Organizației Națiunilor Unite, cu 

Acordul de la Paris privind schimbările 

climatice, cu Pilonul european al 

drepturilor sociale și cu Carta drepturilor 

fundamentale; 

 (d) calității și a contribuției operațiunii de 

investiții la creșterea durabilă și la 

crearea de locuri de muncă de înaltă 

calitate în UE; 

 (e) contribuției operațiunii de investiții la 

realizarea obiectivelor programului 

InvestEU; 
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 (f) contribuției tehnice și financiare la 

proiect; 

 (g) dacă operațiunea propusă abordează 

disfuncționalitățile identificate ale pieței 

sau situațiile de investiții sub nivelul 

optim. 

 Atunci când este necesar, Comisia poate 

oferi asistență partenerilor de 

implementare în ceea ce privește aplicarea 

metodologiei de evaluare a riscurilor și 

completarea tabloului comparativ. 

Comisia se asigură că metodologia de 

punctare este aplicată în mod corect și că 

tablourile comparative prezentate 

Comitetului pentru investiții sunt de înaltă 

calitate. După ce a verificat conformitatea 

și procesul de diligență, Comisia ajustează 

clasificarea din tabloul comparativ al 

indicatorilor privind aspecte nefinanciare 

înainte de a-l transmite Comitetului 

pentru investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se înființează un comitet pentru 

investiții. Acesta 

1. Se înființează un comitet pentru 

investiții complet independent. Acesta 

Or. en 

Justificare 

Comitetul pentru investiții este complet independent. 

 

Amendamentul  639 

Esther de Lange 
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Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se înființează un comitet pentru 

investiții. Acesta 

1. Se înființează un comitet pentru 

investiții independent. Acesta 

Or. en 

 

Amendamentul  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) verifică conformitatea acestora cu 

prezentul regulament și cu liniile directoare 

privind investițiile relevante, acordând o 

atenție deosebită cerinței privind 

adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 

alineatul (2) litera (b)] din [Regulamentul 

financiar] și cerinței de a atrage investițiile 

private menționate la litera [articolul 209 

alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul 

financiar]; precum și 

(b) verifică conformitatea acestora cu 

prezentul regulament și cu liniile directoare 

privind investițiile relevante, acordând o 

atenție deosebită cerinței privind 

adiționalitatea prevăzută la articolul 7a din 

prezentul regulament și cerinței de a 

atrage investițiile private menționate la 

litera [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] 

din [Regulamentul financiar]; precum și 

Or. en 

Justificare 

Alinierea cu amendamentul privind adiționalitatea prevăzută la articolul 7a (nou). 

 

Amendamentul  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 



 

PE630.411v01-00 50/134 AM\1168409RO.docx 

RO 

(b) verifică conformitatea acestora cu 

prezentul regulament și cu liniile directoare 

privind investițiile relevante, acordând o 

atenție deosebită cerinței privind 

adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 

alineatul (2) litera (b)] din [Regulamentul 

financiar] și cerinței de a atrage investițiile 

private menționate la litera [articolul 209 

alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul 

financiar]; precum și 

(b) verifică conformitatea acestora cu 

prezentul regulament și cu liniile directoare 

privind investițiile relevante, acordând o 

atenție deosebită cerinței privind 

adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 

alineatul (2) litera (b)] din [Regulamentul 

financiar] și, dacă este cazul, cerinței de a 

atrage investițiile private menționate la 

litera [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] 

din [Regulamentul financiar]; precum și 

Or. en 

 

Amendamentul  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) verifică conformitatea acestora cu 

cerința specifică privind adiționalitatea 

prevăzută la articolul 10a; 

Or. en 

 

Amendamentul  643 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) solicită Comisiei să modifice liniile 

directoare privind investițiile și/sau să 

elaboreze linii directoare suplimentare 

atunci când consideră că este necesar. 

Or. en 
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Amendamentul  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comitetul pentru investiții se reunește în 

patru configurații diferite, care corespund 

componentelor de politică menționate la 

articolul 7 alineatul (1). 

Comitetul pentru investiții se reunește în 

cinci configurații diferite, care corespund 

componentelor de politică menționate la 

articolul 7 alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  645 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comisia poate decide să reînnoiască 

mandatul unui membru obligatoriu al 

Comitetului pentru investiții fără a recurge 

la procedura prevăzută la prezentul alineat. 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din 12 experți 

externi remunerați. Experții independenți 

sunt selectați în conformitate cu 

[articolul 237] din [Regulamentul 

financiar]. Șase dintre aceștia sunt numiți 

de Comisie, iar alți șase de către 

partenerii de implementare printr-un 

sistem de rotație între BEI și băncile sau 

instituțiile naționale de promovare pentru 

o perioadă determinată de până la patru 

ani. Termenul lor poate fi reînnoit, dar nu 

poate depăși șapte ani în total. Comisia și 

partenerii de implementare pot decide să 

reînnoiască mandatul unui membru 

obligatoriu al Comitetului pentru investiții 

fără a recurge la procedura prevăzută la 

prezentul alineat. 

Or. en 
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Amendamentul  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comisia poate decide să reînnoiască 

mandatul unui membru obligatoriu al 

Comitetului pentru investiții fără a recurge 

la procedura prevăzută la prezentul alineat. 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comitetul director poate decide să 

reînnoiască mandatul unui membru 

obligatoriu al Comitetului pentru investiții 

fără a recurge la procedura prevăzută la 

prezentul alineat. 

Or. en 

Justificare 

Clarificare în acord cu proiectul de raport. 

 

Amendamentul  647 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comisia poate decide să reînnoiască 

mandatul unui membru obligatoriu al 

Comitetului pentru investiții fără a recurge 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șapte experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comisia poate decide să reînnoiască 

mandatul unui membru obligatoriu al 

Comitetului pentru investiții fără a recurge 
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la procedura prevăzută la prezentul alineat. la procedura prevăzută la prezentul alineat. 

Or. en 

 

Amendamentul  648 

Miguel Viegas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați. Experții sunt selectați 

în conformitate cu [articolul 237] din 

[Regulamentul financiar] și sunt numiți de 

Comisie pentru o perioadă determinată de 

până la patru ani. Termenul lor poate fi 

reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în 

total. Comisia poate decide să reînnoiască 

mandatul unui membru obligatoriu al 

Comitetului pentru investiții fără a recurge 

la procedura prevăzută la prezentul alineat. 

Fiecare configurație a Comitetului pentru 

investiții este compusă din șase experți 

externi remunerați, precum și câte un 

reprezentant din fiecare stat membru. 

Experții sunt selectați în conformitate cu 

[articolul 237] din [Regulamentul 

financiar] și sunt numiți de Comisie pentru 

o perioadă determinată de până la patru 

ani. Termenul lor poate fi reînnoit, dar nu 

poate depăși șapte ani în total. Comisia 

poate decide să reînnoiască mandatul unui 

membru obligatoriu al Comitetului pentru 

investiții fără a recurge la procedura 

prevăzută la prezentul alineat. 

Or. pt 

 

Amendamentul  649 

Miguel Viegas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Componența comitetului pentru investiții 

asigură o cunoaștere extinsă a sectoarelor 

acoperite de componentele de politică 

menționate la articolul 7 alineatul (1) și de 

piețele geografice din Uniune și asigură 

echilibrul de gen în ansamblul acestuia. 

Componența comitetului pentru investiții 

asigură o cunoaștere extinsă a sectoarelor 

acoperite de componentele de politică 

menționate la articolul 7 alineatul (1), de 

piețele geografice din Uniune, de nevoile 

specifice ale fiecărei țări în ceea ce 

privește dezvoltarea socioeconomică, și 
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asigură echilibrul de gen în ansamblul 

acestuia. 

Or. pt 

 

Amendamentul  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți trebuie să aibă 

experiență în investiții durabile. Comisia 

distribuie membrii Comitetului pentru 

investiții în configurația sau configurațiile 

adecvate. Comitetul pentru investiții alege 

un președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți are experiență 

în investiții durabile. Comitetul director 

distribuie membrii Comitetului pentru 

investiții în configurația sau configurațiile 

adecvate. Comitetul pentru investiții alege 

un președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

Or. en 

Justificare 

Clarificare în acord cu proiectul de raport. 

 

Amendamentul  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor cinci formațiuni ale 
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Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți are experiență 

în investiții durabile. Comisia distribuie 

membrii Comitetului pentru investiții în 

configurația sau configurațiile adecvate. 

Comitetul pentru investiții alege un 

președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

cinci configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți are experiență 

în investiții durabile. Comisia distribuie 

membrii Comitetului pentru investiții în 

configurația sau configurațiile adecvate. 

Comitetul pentru investiții alege un 

președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

Or. en 

 

Amendamentul  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte doi 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți trebuie să aibă 

experiență în investiții durabile. Comisia 

distribuie membrii Comitetului pentru 

investiții în configurația sau configurațiile 

adecvate. Comitetul pentru investiții alege 

un președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

Patru membri sunt membri permanenți ai 

tuturor celor patru formațiuni ale 

Comitetului pentru investiții. În plus, cele 

patru configurații vor avea fiecare câte trei 

experți cu experiență în investiții în 

sectoarele acoperite de respectiva 

componentă de politică. Cel puțin unul 

dintre membrii permanenți are experiență 

în investiții durabile și un membru în 

politici culturale și creative. Votul 

acestora ar trebui luat în considerare în 

deciziile privind aspecte care intră în sfera 

lor de competență. Comisia distribuie 

membrii Comitetului pentru investiții în 

configurația sau configurațiile adecvate. 

Comitetul pentru investiții alege un 

președinte din rândul membrilor săi 

permanenți. 

Or. en 
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Amendamentul  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă regulamentul de procedură 

și gestionează secretariatul Comitetului 

pentru investiții. 

Se instituie un secretariat pentru a asista 

Comitetul pentru investiții și Comitetul 

director în îndeplinirea atribuțiilor de 

secretariat și administrative. Comitetul 

director adoptă regulamentul de procedură 

și stabilește modalitățile de gestionare a 

secretariatului. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament ar trebui să garanteze că se instituie un secretariat care să asiste atât 

Comitetul pentru investiții, cât și Comitetul director în îndeplinirea atribuțiilor de secretariat 

și administrative. Comitetul director adoptă regulamentul de procedură și stabilește 

modalitățile de gestionare a secretariatului respectiv. 

 

Amendamentul  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă regulamentul de procedură 

și gestionează secretariatul Comitetului 

pentru investiții. 

Comisia adoptă regulamentul de procedură 

și găzduiește secretariatul Comitetului 

pentru investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  655 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă regulamentul de procedură 

și gestionează secretariatul Comitetului 

pentru investiții. 

Comisia adoptă regulamentul de procedură 

și BEI gestionează secretariatul 

Comitetului pentru investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  656 

Miguel Viegas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când participă la activitățile 

Comitetului pentru investiții, membrii 

acestuia își îndeplinesc atribuțiile în mod 

imparțial și în interesul exclusiv al 

Fondului InvestEU. Aceștia nu solicită și 

nu primesc instrucțiuni de la partenerii de 

implementare, de la instituțiile Uniunii, de 

la statele membre sau de la orice alt 

organism public sau privat. 

Atunci când participă la activitățile 

Comitetului pentru investiții, experții 

acestuia își îndeplinesc atribuțiile în mod 

imparțial și în interesul exclusiv al 

Fondului InvestEU. Aceștia nu solicită și 

nu primesc instrucțiuni de la partenerii de 

implementare, de la instituțiile Uniunii, de 

la statele membre sau de la orice alt 

organism public sau privat. 

Or. pt 

 

Amendamentul  657 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

fiecărui membru al Comitetului pentru 

investiții sunt făcute publice și sunt 

actualizate în mod constant. Fiecare 

membru al comitetului pentru investiții 

comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru verificarea 

permanentă a absenței oricărui conflict de 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

fiecărui membru al Comitetului pentru 

investiții sunt făcute publice și sunt 

actualizate în mod constant. Fiecare 

membru al Comitetului pentru investiții 

comunică fără întârziere Comisiei și 

Comitetului director toate informațiile 

necesare pentru verificarea permanentă a 
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interese. absenței oricărui conflict de interese. 

Or. en 

 

Amendamentul  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

fiecărui membru al Comitetului pentru 

investiții sunt făcute publice și sunt 

actualizate în mod constant. Fiecare 

membru al comitetului pentru investiții 

comunică fără întârziere Comisiei toate 

informațiile necesare pentru verificarea 

permanentă a absenței oricărui conflict de 

interese. 

CV-urile și declarațiile de interese ale 

fiecărui membru al Comitetului pentru 

investiții sunt făcute publice și sunt 

actualizate în mod constant. Fiecare 

membru al Comitetului pentru investiții 

comunică fără întârziere Comisiei și 

Comitetului director toate informațiile 

necesare pentru verificarea permanentă a 

absenței oricărui conflict de interese. 

Or. en 

Justificare 

Clarificare în acord cu proiectul de raport. 

 

Amendamentul  659 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate înlătura un membru din 

funcțiile sale, dacă acesta nu respectă 

cerințele prevăzute în prezentul alineat sau 

din alte motive bine întemeiate. 

Comitetul director poate înlătura un 

membru din funcțiile sale, dacă acesta nu 

respectă cerințele prevăzute în prezentul 

alineat sau din alte motive bine întemeiate. 

Or. en 
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Amendamentul  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate înlătura un membru din 

funcțiile sale, dacă acesta nu respectă 

cerințele prevăzute în prezentul alineat sau 

din alte motive bine întemeiate. 

Comitetul director poate înlătura un 

membru din funcțiile sale, dacă acesta nu 

respectă cerințele prevăzute în prezentul 

alineat sau din alte motive bine întemeiate. 

Or. en 

Justificare 

Clarificare în acord cu proiectul de raport. 

 

Amendamentul  661 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 BEI instituie un secretariat pentru a 

sprijini Comitetul pentru investiții al 

InvestEU, a cărui gestionare este 

convenită în conformitate cu articolul 19 

alineatul (2) din prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  662 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 BEI instituie un secretariat pentru a 

sprijini Comitetul pentru investiții al 
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InvestEU, a cărui gestionare este 

convenită în conformitate cu articolul 19 

alineatul (2) din prezentul regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când acționează în conformitate cu 

prezentul articol, Comitetul pentru 

investiții se bazează pe documentația 

furnizată de partenerii de implementare și 

pe orice alt document pe care Comitetul 

pentru investiții îl consideră relevant. Orice 

evaluare a proiectului realizată de un 

partener de implementare nu este 

obligatorie pentru Comitetul pentru 

investiții în scopul unei operațiuni de 

finanțare sau de investiții care beneficiază 

de acoperire prin garanția UE. 

Atunci când acționează în conformitate cu 

prezentul articol, Comitetul pentru 

investiții se bazează pe documentația 

furnizată de partenerii de implementare și 

pe orice alt document pe care Comitetul 

pentru investiții îl consideră relevant. Un 

tablou comparativ al indicatorilor realizat 
de un partener de implementare nu este 

obligatoriu pentru Comitetul pentru 

investiții în scopul unei operațiuni de 

finanțare sau de investiții care beneficiază 

de acoperire prin garanția UE. Președintele 

Comitetului pentru investiții invită un 

reprezentant al partenerului de 

implementare relevant să își prezinte 

tabloul comparativ al indicatorilor și 

reprezentanții respectivi stau la dispoziție 

pentru a răspunde solicitărilor transmise 

de membrii Comitetului pentru investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  664 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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Atunci când acționează în conformitate cu 

prezentul articol, Comitetul pentru 

investiții se bazează pe documentația 

furnizată de partenerii de implementare și 

pe orice alt document pe care Comitetul 

pentru investiții îl consideră relevant. Orice 

evaluare a proiectului realizată de un 

partener de implementare nu este 

obligatorie pentru Comitetul pentru 

investiții în scopul unei operațiuni de 

finanțare sau de investiții care beneficiază 

de acoperire prin garanția UE. 

Atunci când acționează în conformitate cu 

prezentul articol, Comitetul pentru 

investiții se bazează pe documentația 

furnizată de partenerii de implementare și 

pe orice alt document pe care Comitetul 

pentru investiții îl consideră relevant. Un 

tablou comparativ al indicatorilor realizat 
de un partener de implementare nu este 

obligatoriu pentru Comitetul pentru 

investiții în scopul unei operațiuni de 

finanțare sau de investiții care beneficiază 

de acoperire prin garanția UE. Președintele 

Comitetului pentru investiții invită un 

reprezentant al partenerului de 

implementare relevant să își prezinte 

tabloul comparativ al indicatorilor și 

reprezentanții respectivi stau la dispoziție 

pentru a răspunde solicitărilor transmise 

de membrii Comitetului pentru investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când acționează în conformitate cu 

prezentul articol, Comitetul pentru 

investiții se bazează pe documentația 

furnizată de partenerii de implementare și 

pe orice alt document pe care Comitetul 

pentru investiții îl consideră relevant. Orice 

evaluare a proiectului realizată de un 

partener de implementare nu este 

obligatorie pentru Comitetul pentru 

investiții în scopul unei operațiuni de 

finanțare sau de investiții care beneficiază 

de acoperire prin garanția UE. 

Atunci când acționează în conformitate cu 

prezentul articol, Comitetul pentru 

investiții se bazează pe un secretariat 

găzduit de Comisie, care răspunde în fața 

președintelui Comitetului pentru investiții. 

Secretariatul examinează caracterul 

complet al documentației furnizate de 

partenerii de implementare care cuprinde o 

cerere standard, tabloul comparativ al 

indicatorilor și orice alt document pe care 

Comitetul pentru investiții îl consideră 

relevant. Comitetul pentru investiții poate 

solicita clarificări din partea partenerului 

de implementare în timpul reuniunilor 

sau prin solicitarea de informații 

suplimentare care urmează a fi transmise 
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în cadrul unei reuniuni ulterioare. O 

evaluare a proiectului realizată de un 

partener de implementare nu este 

obligatorie pentru Comitetul pentru 

investiții în scopul unei operațiuni de 

finanțare sau de investiții care beneficiază 

de acoperire prin garanția UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comitetul pentru investiții utilizează la 

evaluarea și verificarea propunerilor un 

tablou comparativ al indicatorilor, 

menționat la articolul 18 alineatul (3). 

Comitetul pentru investiții utilizează la 

evaluarea și verificarea propunerilor un 

tablou comparativ al indicatorilor, 

menționat la articolul 17b (nou). 

Or. en 

 

Amendamentul  667 

Miguel Viegas 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Comitetul pentru investiții trebuie 

să asigure o distribuire echilibrată și 

echitabilă a investițiilor între diferitele 

țări și regiuni, asigurând astfel 

promovarea coeziunii economice, sociale 

și teritoriale. 

Or. pt 

Amendamentul  668 

Marco Valli 
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Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Concluziile Comitetului pentru investiții se 

adoptă cu majoritatea simplă a tuturor 

membrilor. În caz de egalitate, președintele 

Comitetului pentru investiții are votul 

decisiv. 

Concluziile Comitetului pentru investiții se 

adoptă cu majoritatea simplă a tuturor 

membrilor, în cazul în care majoritatea 

simplă include cel puțin unul din cei doi 

experți pentru fiecare componentă de 

politică. În caz de egalitate, președintele 

Comitetului pentru investiții are votul 

decisiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  669 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Concluziile Comitetului pentru investiții se 

adoptă cu majoritatea simplă a tuturor 

membrilor. În caz de egalitate, președintele 

Comitetului pentru investiții are votul 

decisiv. 

Concluziile Comitetului pentru investiții se 

adoptă cu majoritatea simplă a tuturor 

membrilor, care include votul a cel puțin 

unui expert din componenta specifică de 

politică. În caz de egalitate, președintele 

Comitetului pentru investiții are votul 

decisiv. 

Or. en 

 

Amendamentul  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Concluziile Comitetului pentru investiții 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 

Concluziile Comitetului pentru investiții 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 
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UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții trebuie să fie accesibile 

publicului și trebuie să includă motivația 

aprobării. Publicarea nu conține 

informații sensibile din punct de vedere 

comercial. 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții sunt accesibile publicului și 

includ motivația aprobării, criteriile 

aplicate și tabloul comparativ al 

indicatorilor. Ar trebui să se acorde o 

atenție deosebită respectării criteriului 

adiționalității. 

Or. en 

 

Amendamentul  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Concluziile Comitetului pentru investiții 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții trebuie să fie accesibile publicului 

și trebuie să includă motivația aprobării. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial. 

Concluziile Comitetului pentru investiții 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

investiții trebuie să fie accesibile publicului 

și trebuie să includă motivația aprobării. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial, care, cu 

toate acestea, trebuie puse la dispoziția 

deputaților în Parlamentul European și a 

personalului grupurilor politice, la cerere, 

într-o sală de lectură securizată. 

Or. en 

 

Amendamentul  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Concluziile Comitetului pentru investiții 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 

Concluziile Comitetului pentru investiții 

care aprobă sprijinul acordat de garanția 

UE pentru o operațiune de finanțare sau de 
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investiții trebuie să fie accesibile publicului 

și trebuie să includă motivația aprobării. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial. 

investiții trebuie să fie accesibile publicului 

și trebuie să includă motivația aprobării. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial. Concluziile 

care justifică refuzul sprijinului acordat 

de garanția UE sunt transmise 

partenerului de implementare vizat. 

Or. en 

 

Amendamentul  673 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Concluziile care justifică refuzul 

sprijinului garanției UE sunt transmise 

partenerilor de implementare vizați. 

Or. en 

Amendamentul  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții. 

Or. en 
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Amendamentul  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public înainte de aprobarea 

operațiunii de investiții. Publicarea nu 

conține informații sensibile din punct de 

vedere comercial care, cu toate acestea, 

trebuie puse la dispoziția deputaților în 

Parlamentul European și a personalului 

grupurilor politice, la cerere, într-o sală 

de lectură securizată sau date cu caracter 

personal care nu trebuie să fie divulgate în 

conformitate cu normele Uniunii privind 

protecția datelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  676 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public înainte de aprobarea 

sprijinirii unei operațiuni sau a unui 

subproiect de finanțare sau de investiții. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. 

Or. en 
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Amendamentul  677 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. 

Tabloul comparativ al indicatorilor este 

disponibil public după semnarea unei 

operațiuni sau a unui subproiect de 

finanțare sau de investiții, după caz. 

Publicarea nu conține informații sensibile 

din punct de vedere comercial sau date cu 

caracter personal care nu trebuie să fie 

divulgate în conformitate cu normele 

Uniunii privind protecția datelor. Raportul 

dintre numărul proiectelor respinse și cel 

al proiectelor acceptate pe stat membru ar 

trebui să fie precizat anual. Pentru fiecare 

proiect ar trebui furnizată o justificare a 

acceptării sau a respingerii.  

Or. en 

 

Amendamentul  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

De două ori pe an, concluziile Comitetului 

pentru investiții prin care se respinge 

utilizarea garanției UE sunt transmise 
Parlamentului European și Consiliului, cu 

respectarea unor cerințe stricte de 

confidențialitate. 

De două ori pe an, concluziile, criteriile 

aplicate și tabelul comparativ al 

indicatorilor aferenți sunt transmise de 

Comitetul pentru investiții Parlamentului 

European, Consiliului și statelor membre 

care participă la InvestEU, împreună cu o 

listă a tuturor concluziilor și cu tabelele 

comparative asociate tuturor deciziilor 

respective, cu respectarea unor cerințe 

stricte de confidențialitate. 

Or. en 
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Amendamentul  679 

Thierry Cornillet 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care Comitetului pentru 

investiții i se solicită să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții ce reprezintă o 

facilitate, un program sau o structură care 

are subproiecte subiacente, această 

aprobare trebuie să cuprindă subproiectele 

subiacente, cu excepția cazului în care 

Comitetul pentru investiții decide să își 

rezerve dreptul de a le aproba separat. 

6. În cazul în care Comitetului pentru 

investiții i se solicită să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții ce reprezintă o 

facilitate, un program sau o structură care 

are subproiecte subiacente, această 

aprobare trebuie să cuprindă subproiectele 

subiacente. 

Or. fr 

Justificare 

Pentru a acorda prioritate numărului și calității proiectelor de investiții, mai degrabă decât 

volumului acestora, este important ca după aprobarea propunerii de program de către 

Comitetul pentru investiții să existe o gestionare reală a garanției și să nu fie necesar ca 

proiectele mici să facă, fiecare în parte, obiectul unei reexaminări, având în vedere că 

procesul de aprobare a programului este deja, în sine, un proces lung. 

Amendamentul  680 

Anne Sander 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care Comitetului pentru 

investiții i se solicită să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții ce reprezintă o 

facilitate, un program sau o structură care 

are subproiecte subiacente, această 

aprobare trebuie să cuprindă subproiectele 

subiacente, cu excepția cazului în care 

Comitetul pentru investiții decide să își 

6. În cazul în care Comitetului pentru 

investiții i se solicită să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții ce reprezintă o 

facilitate, un program sau o structură care 

are subproiecte subiacente, această 

aprobare trebuie să cuprindă subproiectele 

subiacente. 
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rezerve dreptul de a le aproba separat. 

Or. en 

 

Amendamentul  681 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care Comitetului pentru 

investiții i se solicită să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții ce reprezintă o 

facilitate, un program sau o structură care 

are subproiecte subiacente, această 

aprobare trebuie să cuprindă subproiectele 

subiacente, cu excepția cazului în care 

Comitetul pentru investiții decide să își 

rezerve dreptul de a le aproba separat. 

6. În cazul în care Comitetului pentru 

investiții i se solicită să aprobe utilizarea 

garanției UE pentru o operațiune de 

finanțare sau de investiții ce reprezintă o 

facilitate, un program sau o structură care 

are subproiecte subiacente, această 

aprobare trebuie să cuprindă subproiectele 

subiacente. 

Or. en 

 

Amendamentul  682 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Comitetul pentru investiții își 

începe în mod oficial activitatea doar 

după desemnarea definitivă a membrilor 

săi și fără a se recurge la contracte 

interimare. De exemplu, dacă apelul 

pentru membrii comitetelor de investiții 

este pentru o perioadă de trei ani, 

contractul semnat de membrii comitetelor 

de investiții nu ar trebui să fie mai mic de 

trei ani. 
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Or. en 

 

Amendamentul  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere InvestEU este 

gestionată de Comisie în strânsă 

cooperare cu Grupul BEI în calitate de 

principal partener de implementare și, 

după caz, în coordonare cu ceilalți 

parteneri de implementare, pentru a 

asigura eficiența, sinergiile și o acoperire 

geografică eficace a sprijinului pe întreg 

teritoriul Uniunii, ținând cont de 

structurile și activitățile existente în acest 

sens. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament clarifică faptul că platforma de consiliere InvestEU ar trebui să fie 

gestionată de Comisie în strânsă cooperare cu Grupul BEI în calitate de principal partener 

de implementare și, după caz, în coordonare cu ceilalți parteneri de implementare, pentru a 

asigura eficiența, sinergiile și o acoperire geografică eficace pe întreg teritoriul Uniunii, 

ținând cont de structurile și activitățile existente în acest sens, precum Platforma europeană 

de consiliere în materie de investiții (EIAH). 

 

Amendamentul  684 

Barbara Kappel 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere InvestEU este 

gestionată de Banca Europeană de 

Investiții în numele Comisiei și în strânsă 

cooperare cu aceasta, precum și în 
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cooperare cu Grupul BEI. 

Or. en 

 

Amendamentul  685 

Ivana Maletić 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere InvestEU este 

gestionată de Comisie, în cooperare cu 

partenerii de implementare și cu alte 

instituții formatoare de piață, inclusiv cu 

actori filantropi. 

Or. en 

 

Amendamentul  686 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere InvestEU este 

gestionată de Comisie, în cooperare cu 

Grupul BEI și cu ceilalți parteneri de 

implementare. 

Or. en 

 

Amendamentul  687 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere InvestEU este 

gestionată de BEI în numele Comisiei și 

în strânsă cooperare cu aceasta; 

Or. en 

 

Amendamentul  688 

Ivana Maletić 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Aceasta include o resursă de 

filantropie/filantropie de risc („o 

platformă colaborativă”) care oferă 

îndrumare și sprijin nu numai în ceea ce 

privește mecanismul de garantare, ci 

pentru întreaga gamă de oportunități de 

colaborare între promotorii de proiecte, 

potențialii investitori în ecosistemul de 

inovare socială și instituțiile europene. 

Or. en 

 

Amendamentul  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere InvestEU oferă 

consiliere la nivel regional și local pentru 

promovarea proiectelor cu impact 

climatic, de mediu și social și care 

respectă principiul „eficiența energetică 

înainte de toate”. Un astfel de sprijin ar 

trebui să includă și o componentă de 
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comunicare și de asistență pentru 

dezvoltarea de proiecte, pentru a continua 

consolidarea capacității de dezvoltare a 

unor proiecte durabile și de agregare a 

unor proiecte mai mici într-unele mai 

mari. 

Or. en 

 

Amendamentul  690 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Platforma de consiliere se bazează 

experiența acumulată deja de EIAH din 

cadrul FEIS și funcționează sub 

responsabilitatea, coordonarea și 

conducerea BEI. 

Or. en 

 

Amendamentul  691 

Siegfried Mureșan 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Platforma de consiliere InvestEU 

este gestionată de Comisie, în cooperare 

cu Grupul BEI și cu ceilalți parteneri de 

implementare. 

Or. en 

 

Amendamentul  692 

Eva Kaili 
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Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) sprijinirea promotorilor de proiecte, 

după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor 

în vederea îndeplinirii obiectivelor și a 

criteriilor de eligibilitate prevăzute la 

articolele 3, 7 și 11 și pentru facilitarea 

dezvoltării agregatorilor pentru proiectele 

de dimensiuni reduse; cu toate acestea, 

această asistență nu aduce atingere 

concluziilor Comitetului pentru investiții 

privind acoperirea sprijinului acordat de 

garanția UE pentru astfel de proiecte; 

(b) sprijinirea promotorilor de proiecte, 

după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor 

în vederea îndeplinirii obiectivelor și a 

criteriilor de eligibilitate prevăzute la 

articolele 3, 7 și 11 și pentru facilitarea 

dezvoltării agregatorilor pentru proiectele 

de dimensiuni reduse; de asemenea, va 

contribui la crearea de platforme de 

investiții prin furnizarea de asistență 

juridică și, acolo unde este posibil, a unui 

format standardizat de acord pentru o 

platformă de investiții; cu toate acestea, 

această asistență nu aduce atingere 

concluziilor Comitetului pentru investiții 

privind acoperirea sprijinului acordat de 

garanția UE pentru astfel de proiecte; 

Or. en 

 

Amendamentul  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea de consiliere proactivă 

privind crearea de platforme de investiții, 

în special de platforme transfrontaliere de 

investiții care implică mai multe state 

membre; 

(e) furnizarea de consiliere proactivă 

privind crearea de platforme de investiții, 

în special de platforme de investiții care 

combină proiecte mici și mijlocii din unul 

sau din mai multe state membre, în funcție 

de tematică sau de regiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 
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Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) furnizarea de consiliere proactivă 

privind crearea de platforme de investiții, 

în special de platforme transfrontaliere de 

investiții care implică mai multe state 

membre; 

(e) furnizarea de consiliere proactivă, 

dacă este necesar, prin prezență locală, 
privind crearea de platforme de investiții, 

în special de platforme transfrontaliere și 

macroregionale de investiții care implică 

mai multe state membre și/sau regiuni; 

Or. en 

Justificare 

În conformitate cu regulamentul FEIS, prezentul amendament garantează că platforma de 

consiliere InvestEU furnizează consiliere proactivă cu privire la instituirea platformelor de 

investiții, în special a platformelor de investiții transfrontaliere și macroregionale în care 

sunt implicate mai multe state membre și/sau regiuni. 

 

Amendamentul  695 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) facilitarea și sprijinirea utilizării 

combinate cu granturi sau instrumente 

financiare finanțate de la bugetul Uniunii 

sau din alte surse, pentru a consolida 

sinergiile și complementaritatea între 

instrumentele UE și pentru a maximiza 

mobilizarea și impactul programului 

InvestEU; 

Or. en 

 

Amendamentul  696 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 



 

PE630.411v01-00 76/134 AM\1168409RO.docx 

RO 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) sprijinirea acțiunilor de consolidare 

a capacităților menite să dezvolte 

capacitățile, competențele și procesele 

organizaționale și să accelereze pregătirea 

investițională a organizațiilor, pentru ca 

promotorii și autoritățile să creeze rezerve 

de proiecte de investiții și să gestioneze 

proiectele, iar intermediarii financiari să 

implementeze operațiuni de finanțare și 

investiții în beneficiul entităților care se 

confruntă cu dificultăți în obținerea 

accesului la finanțare, inclusiv prin 

sprijinirea dezvoltării capacității de 

evaluare a riscurilor sau a cunoștințelor 

sectoriale specifice. 

(f) sprijinirea acțiunilor de consolidare 

a capacităților menite să dezvolte 

capacitățile, competențele și procesele 

organizaționale și să accelereze pregătirea 

investițională a organizațiilor, pentru ca 

promotorii și autoritățile să creeze rezerve 

de proiecte de investiții și să gestioneze 

proiectele, iar intermediarii financiari să 

implementeze operațiuni de finanțare și 

investiții în beneficiul entităților care se 

confruntă cu dificultăți în obținerea 

accesului la finanțare, inclusiv prin 

sprijinirea dezvoltării capacității de 

evaluare a riscurilor sau a cunoștințelor 

sectoriale specifice, punând accentul în 

special pe sectorul cultural și creativ. 

Or. en 

 

Amendamentul  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) furnizarea de consiliere proactivă 

pentru întreprinderile nou-înființate, de 

exemplu, atunci când acestea încearcă să 

își protejeze investițiile în cercetare și 

inovare prin obținerea de titluri de 

proprietate intelectuală, cum ar fi 

brevetele. 

Or. en 

Justificare 

Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să ofere consiliere proiectelor mici și proiectelor 

desfășurate de întreprinderile nou-înființate, de exemplu, atunci când acestea încearcă să își 
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protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea titlurilor de proprietate 

intelectuală (PI), cum ar fi brevetele. 

 

Amendamentul  698 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 – litera fa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (fa) diseminarea către autorități și 

promotorii de proiecte a tuturor 

informațiilor suplimentare disponibile cu 

privire la liniile directoare privind 

investițiile și la interpretarea acestor linii 

directoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  699 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Platforma de consiliere InvestEU 

este disponibilă pentru promotorii 

proiectelor publice și private, precum și 

pentru intermediarii financiari și alți 

intermediari. 

3. Platforma de consiliere InvestEU 

este disponibilă pentru promotorii 

proiectelor publice și private, inclusiv 

pentru băncile naționale de promovare, 

pentru platformele de investiții, pentru 

IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, 

pentru autoritățile publice, precum și 

pentru intermediarii financiari și alți 

intermediari. 

Or. en 

 

Amendamentul  700 

Marco Valli, Laura Agea 
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Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

care să acopere o parte din costurile 

necesare furnizării acestor servicii. 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

care să acopere o parte din costurile 

necesare furnizării acestor servicii, cu 

excepția serviciilor furnizate promotorilor 

publici de proiecte și organizațiilor non-

profit, care sunt gratuite. Comisioanele 

percepute pentru asistența tehnică 

acordată IMM-urilor sunt plafonate la o 

treime din costul real al serviciilor 

furnizate acestora. 

Or. en 

 

Amendamentul  701 

Alfred Sant 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

care să acopere o parte din costurile 

necesare furnizării acestor servicii. 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

care să acopere o parte din costurile 

necesare furnizării acestor servicii. Aceste 

comisioane ar trebui să fie proporționale 

cu accesul potențial la finanțare. 

Or. en 

 

Amendamentul  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

care să acopere o parte din costurile 

necesare furnizării acestor servicii. 

4. Pentru serviciile menționate la 

alineatul (2) pot fi percepute comisioane 

proporționale, care să acopere o parte din 

costurile necesare furnizării acestor 

servicii. 

Or. en 

 

Amendamentul  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Pentru a atinge obiectivul 

menționat la alineatul (1) și pentru a 

facilita acordarea de consiliere, Platforma 

de consiliere InvestEU se bazează pe 

expertiza Comisiei și a partenerilor de 

implementare. 

5. Pentru a atinge obiectivul 

menționat la alineatul (1) și pentru a 

facilita acordarea de consiliere, Platforma 

de consiliere InvestEU se bazează pe 

expertiza Comisiei, a Grupului BEI și a 

altor parteneri de implementare. 

Or. en 

 

Amendamentul  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special 

în statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, ținând cont de 

situația locală, în vederea creării unei 

capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). Platforma de consiliere 

InvestEU poate avea o prezență locală în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți persistente în 

dezvoltarea proiectelor din cadrul 
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alineatul (1). Fondului InvestEU. În acest din urmă 

caz, prezența locală pune accentul 

îndeosebi pe crearea unui mediu 

consultativ local/regional/național 

durabil. 

Or. en 

 

Amendamentul  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special 
în statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală în fiecare stat 

membru și în regiunile care se confruntă cu 

dificultăți la dezvoltarea proiectelor din 

cadrul Fondului InvestEU. Platforma de 

consiliere InvestEU contribuie la transferul 

de cunoștințe la nivel regional și local, în 

vederea creării unei capacități regionale și 

locale și a unei expertize pentru consilierea 

menționată la alineatul (1), precum și în 

vederea implementării și gestionării de 

mici proiecte. Comisia semnează acorduri 

separate cu instituțiile financiare sau cu 

alți intermediari, cu scopul de a-i 

desemna ca parteneri ai Platformei de 

consiliere și de a le atribui sarcina de 

punere în aplicare pe teren a Platformei 

de consiliere InvestEU. Platforma de 

consiliere are o prezență locală în toate 

statele membre și regiunile participante, 

în special atunci când există dificultăți în 

dezvoltarea proiectelor din cadrul 

Fondului InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  706 

Barbara Kappel 
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Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1), precum și în vederea 

implementării și gestionării de mici 

proiecte. Comisia sau BEI, în calitate de 

administrator al platformei de consiliere 

InvestEU, semnează acorduri separate cu 

partenerii platformei de consiliere, după 

caz, pentru a oficializa contribuția 

acestora la punerea în aplicare pe teren a 

platformei de consiliere InvestEU.  

Or. en 

 

Amendamentul  707 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 
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unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1), precum și în vederea 

implementării și gestionării de astfel de 

proiecte. Comisia sau BEI, în calitate de 

administrator al platformei de consiliere 

InvestEU, semnează acorduri separate cu 

partenerii platformei de consiliere, după 

caz, pentru a oficializa contribuția 

acestora la punerea în aplicare pe teren a 

platformei de consiliere InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  708 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). 

6. Platforma de consiliere InvestEU 

are o prezență locală, acolo unde va fi 

cazul. Aceasta este organizată în special în 

statele membre sau în regiunile care se 

confruntă cu dificultăți la dezvoltarea 

proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. 

Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, în vederea creării 

unei capacități regionale și locale și a unei 

expertize pentru consilierea menționată la 

alineatul (1). În statele membre în care 

există bănci sau instituții naționale de 

promovare, statele membre pot delega 

acestor bănci sau instituții naționale de 

promovare punerea în aplicare pe teren a 

platformei de consiliere InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 
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Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 6 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6a. Platforma de consiliere InvestEU 

contribuie la transferul de cunoștințe la 

nivel regional și local, ținând cont de 

situația locală, în vederea creării, acolo 

unde este necesar, a unei capacități 

regionale și locale și a unei expertize după 

cum se menționează la alineatul (1). 

Platforma de consiliere InvestEU poate 

coopera cu bănci sau cu instituții 

naționale de promovare pentru a-și atinge 

obiectivul. 

Or. en 

 

Amendamentul  710 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia instituie Portalul 

InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de 

date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care 

să furnizeze informații relevante pentru 

fiecare proiect. 

1. Comisia instituie Portalul 

InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de 

date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care 

să furnizeze informații relevante pentru 

fiecare proiect în fiecare limbă oficială a 

UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Propunere de regulament 

Articolul 21 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 Articolul 21a 

 Sinergii și complementarități cu alte 

programe ale Uniunii 

 Comisia și partenerii de implementare se 

asigură că programul InvestEU 

exploatează toate complementaritățile și 

sinergiile cu acțiunile de finanțare a 

granturilor și alte acțiuni în cadrul 

domeniilor de politică pe care le sprijină, 

în conformitate cu obiectivele altor 

programe ale UE, precum Orizont 

Europa, Mecanismul pentru 

interconectarea Europei, programul 

Europa digitală, Programul privind piața 

unică, competitivitatea IMM-urilor și 

statisticile europene, programul spațial 

european, Fondul social european+, 

Europa creativă, programul pentru mediu 

și politici climatice (LIFE) și Fondul 

european de apărare. 

Or. en 

 

Amendamentul  712 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Capitolul 7 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

monitorizare și raportare, evaluare și 

control 

responsabilitate, monitorizare și raportare, 

evaluare și control 

Or. en 

 

Amendamentul  713 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Capitolul 7 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

monitorizare și raportare, evaluare și 

control 

monitorizare și raportare, examinare și 

control 

Or. en 

 

Amendamentul  714 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul -22 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -22 

 Responsabilitatea 

 1. La cererea Parlamentului European 

sau a Consiliului, președintele 

Comitetului consultativ raportează cu 

privire la performanța Platformei de 

consiliere InvestEU, inclusiv prin 

participarea la o audiere în fața 

Parlamentului European. 

 2. Președintele Comitetului consultativ 

răspunde verbal sau în scris la întrebările 

cu privire la Fondul InvestEU adresate de 

către Parlamentul European sau 

Consiliu, în termen de cel mult cinci 

săptămâni de la data primirii întrebărilor. 

 3. La cererea Parlamentului European 

sau a Consiliului, Comisia prezintă un 

raport cu privire la punerea în aplicare a 

prezentului regulament. 

 4. La cererea Parlamentului European, 

președintele BEI participă la o audiere 

organizată de Parlamentul European pe 

tema operațiunilor de finanțare și de 

investiții ale BEI care fac obiectul 

prezentului regulament. Președintele BEI 

răspunde oral sau în scris la întrebările 

adresate BEI de Parlamentul European 

sau de Consiliu cu privire la operațiunile 

de finanțare și de investiții ale BEI care 
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fac obiectul prezentului regulament, în 

termen de cinci săptămâni de la data 

primirii întrebărilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  715 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Pe baza experienței cu FEIS, 

evaluarea InvestEU cu ajutorul unui 

singur indicator este deseori 

controversată. Comisia identifică metode 

alternative de evaluare a performanței 

care combină măsuri macroeconomice și 

de piață alternative și publică semestrial 

rezultatul acestor metode; 

Or. en 

 

Amendamentul  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 - alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia raportează cu privire la 

punerea în aplicare a Programului 

InvestEU în conformitate cu [articolele 241 

și 250] din [Regulamentul financiar]. În 

acest scop, partenerii de implementare 

furnizează anual informațiile necesare 

pentru a permite Comisiei să își respecte 

obligațiile de raportare. 

4. Comisia raportează cu privire la 

punerea în aplicare a Programului 

InvestEU în conformitate cu [articolele 241 

și 250] din [Regulamentul financiar]. În 

acest scop, partenerii de implementare 

furnizează anual informațiile necesare 

pentru a permite Comisiei să își respecte 

obligațiile de raportare. În cadrul 

raportării anuale, Comisia desfășoară, în 

fiecare an, un exercițiu consistent de 
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consolidare multianuală, pentru a 

determina dacă cheltuielile în favoarea 

acțiunilor în domeniul climei progresează 

în direcția corectă în ceea ce privește 

îndeplinirea obiectivului de 60 %. 

Comisia furnizează informații cu privire 

la amploarea și rezultatele sprijinirii 

obiectivelor legate de schimbările 

climatice, făcând o diferență între 

atenuarea schimbărilor climatice și 

adaptarea la acestea, precum și informații 

privind contribuția la obiectivele climatice 

a instrumentelor financiare relevante și 

face publice aceste informații. 

Or. en 

 

Amendamentul  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 - alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei și 

Parlamentului European, o dată la șase 

luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile, în cea 

mai mare măsură posibilă, protejând 

totodată confidențialitatea informațiilor 

private și sensibile din punct de vedere 

comercial, privind fiecare operațiune de 

finanțare și investiție, precum și la nivel de 
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conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

compartiment, la nivel de componentă de 

politică și la nivelul Fondului InvestEU. 

Unul din aceste rapoarte conține 

informațiile pe care partenerii de 

implementare le furnizează în conformitate 

cu [articolul 155 alineatul (1) litera (a)] din 

[Regulamentul financiar]. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a asigura caracterul determinat de piață al Fondului InvestEU, prezentul amendament 

garantează că principiul transparenței nu impune publicarea de informații sensibile din punct 

de vedere comercial care ar putea provoca respingerea InvestEU de către investitorii din 

sectorul privat și promotorii de proiecte. 

 

Amendamentul  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 - alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 
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partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

Comisia compilează și evaluează 

rapoartele partenerilor de implementare și 

transmite un rezumat sub forma unor 

rapoarte anuale publice, furnizând 

informații privind nivelul de punere în 

aplicare a programului comparativ cu 

obiectivele și cu indicatorii săi de 

performanță, indicând riscurile și 

oportunitățile pentru operațiunile de 

finanțare și de investiții sprijinite prin 

programul InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  719 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 - alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Parlamentului 

European și Comisiei, o dată la șase luni, 

un raport privind operațiunile de finanțare 

și de investiții care fac obiectul prezentului 

regulament, împărțite, după caz, în 

compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 
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conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

Or. en 

 

Amendamentul  720 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 - alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei și 

Parlamentului European, o dată la șase 

luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

Or. en 

 

Amendamentul  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Propunere de regulament 

Articolul 22 - alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

șase luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

5. În plus, fiecare partener de 

implementare prezintă Comisiei, o dată la 

trei luni, un raport privind operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, împărțite, după 

caz, în compartimentul pentru UE și 

compartimentul pentru statele membre, iar 

în cazul acestuia din urmă defalcate pe 

state membre. Raportul include o evaluare 

a respectării cerințelor privind utilizarea 

garanției UE, precum și a principalilor 

indicatori de performanță stabiliți în 

anexa III la prezentul regulament. Raportul 

include, de asemenea, date operaționale, 

statistice, financiare și contabile privind 

fiecare operațiune de finanțare și investiție, 

precum și la nivel de compartiment, la 

nivel de componentă de politică și la 

nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste 

rapoarte conține informațiile pe care 

partenerii de implementare le furnizează în 

conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) 

litera (a)] din [Regulamentul financiar]. 

Or. en 

 

Amendamentul  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Comisia publică pe portalul său de 

internet informații privind operațiunile de 

finanțare și de investiții, inclusiv 

informații privind impactul și beneficiile 

preconizate ale proiectelor, ținând cont de 

protecția informațiilor confidențiale și 
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sensibile din punct de vedere comercial. 

Portalul web asigură și accesul public la 

un registru al contrapărților eligibile. 

 În conformitate cu politicile de 

transparență relevante și cu normele 

Uniunii privind protecția datelor și 

accesul la documente și informații, 

partenerii de implementare și alți 

beneficiari ai fondurilor Uniunii pun în 

mod proactiv și sistematic la dispoziția 

publicului pe site-urile lor web informații 

cu privire la toate operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

acestui program, în special cu privire la 

modul în care operațiunile respective 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor și 

cerințelor din prezentul regulament. 

Aceste informații iau întotdeauna în 

considerare protecția informațiilor 

confidențiale și sensibile din punct de 

vedere comercial. Partenerii de 

implementare fac public sprijinul Uniunii 

în toate informațiile pe care le publică cu 

privire la operațiunile de finanțare și de 

investiții care fac obiectul acestui 

program în conformitate cu prezentul 

regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. În ultimul trimestru al anului, 

Comisia prezintă Parlamentului și 

Consiliului o estimare a utilizării 

garanției UE, rata de provizionare 

aplicată, numărul locurilor de muncă 

create, contribuția la obiectivele de 

dezvoltare durabilă și factorul mediu de 

multiplicare obținut pentru proiectele 
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finanțare în anul respectiv și formulează 

o propunere pentru anul următor în 

temeiul poziției ciclice a economiei UE în 

conformitate cu dispozițiile de la articolul 

16a. 

Or. en 

 

Amendamentul  724 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Toate informațiile privind 

monitorizarea riscurilor și a portofoliului 

de garanții și estimarea fluxurilor de 

numerar preconizate sunt partajate cu 

Comitetul consultativ. 

Or. en 

 

Amendamentul  725 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Evaluare Revizuire 

Or. en 

 

Amendamentul  726 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 - alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2024, 

Comisia efectuează o examinare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. Examinarea intermediară 

conține o evaluare extinsă a performanței 

platformei de consiliere InvestEU. 

Rezultatele acestei examinări ar trebui 

luate în considerare la orice revizuire a 

prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  727 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 - alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2024, se 

efectuează o evaluare intermediară 

independentă a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  728 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 - alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2024, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 



 

AM\1168409RO.docx 95/134 PE630.411v01-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 - alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2024, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 - alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2024, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament prevede o evaluare intermediară a programului InvestEU mai 

devreme decât se prevede în propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  731 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 
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Articolul 23 - alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2024, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 - alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2024, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 - alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

2. Până la 30 septembrie 2025, 

Comisia efectuează o evaluare 

intermediară a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. În special, evaluarea 

demonstrează modul în care includerea 

partenerilor de implementare a contribuit 

la realizarea obiectivelor programului 
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InvestEU, precum și a obiectivelor de 

politică ale UE, mai ales în ceea ce 

privește echilibrul geografic și sectorial al 

operațiunilor de finanțare și investiții 

sprijinite. 

Or. en 

 

Amendamentul  734 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de patru ani de la sfârșitul perioadei 

indicate la articolul 1, Comisia efectuează 

o evaluare finală a Programului InvestEU, 

în special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de patru ani de la sfârșitul perioadei 

indicate la articolul 1, se efectuează o 

evaluare finală independentă a 

Programului InvestEU, în special în ceea 

ce privește utilizarea garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  735 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de patru ani de la sfârșitul perioadei 

indicate la articolul 1, Comisia efectuează 

o evaluare finală a Programului InvestEU, 

în special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate 

la articolul 1, Comisia efectuează o 

evaluare finală a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 
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Amendamentul  736 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de patru ani de la sfârșitul perioadei 

indicate la articolul 1, Comisia efectuează 

o evaluare finală a Programului InvestEU, 

în special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate 

la articolul 1, Comisia efectuează o 

evaluare finală a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de patru ani de la sfârșitul perioadei 

indicate la articolul 1, Comisia efectuează 

o evaluare finală a Programului InvestEU, 

în special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate 

la articolul 1, Comisia efectuează o 

evaluare finală a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament prevede o evaluare finală a programului InvestEU mai devreme decât 

în propunerea Comisiei. 

 

Amendamentul  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de patru ani de la sfârșitul perioadei 

indicate la articolul 1, Comisia efectuează 

o evaluare finală a Programului InvestEU, 

în special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

3. La finalul punerii în aplicare a 

Programului InvestEU, dar nu mai târziu 

de un an de la sfârșitul perioadei indicate 

la articolul 1, Comisia efectuează o 

evaluare finală a Programului InvestEU, în 

special în ceea ce privește utilizarea 

garanției UE. 

Or. en 

 

Amendamentul  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 23 – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În conformitate cu [articolul 211 

alineatul (1)] din [Regulamentul 

financiar], Comisia include o dată la trei 

ani în raportul anual menționat la 

[articolul 250] din [Regulamentul 

financiar] o evaluare a caracterului 

adecvat al ratei de provizionare prevăzute 

la articolul 4 alineatul (1) din prezentul 

regulament, în raport cu profilul real de 

risc al operațiunilor de finanțare și de 

investiții acoperite de garanția UE. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate, în conformitate cu articolul 26, 

pentru a ajusta cu până la 15 %, pe baza 

acestei evaluări, rata de provizionare 

prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din 

prezentul regulament. 

6. În conformitate cu articolul 16a din 

prezentul regulament, Comisia include în 

fiecare an în raportul menționat la 

articolul 16a o evaluare a caracterului 

adecvat al ratei de provizionare prevăzute 

la articolul 4 alineatul (1) din prezentul 

regulament, în raport cu profilul real de 

risc al operațiunilor de finanțare și de 

investiții acoperite de garanția UE, 

valoarea garanției UE utilizate, rata de 

provizionare aplicată, numărul locurilor 

de muncă create, contribuția la obiectivele 

de dezvoltare durabilă și factorul mediu 

de multiplicare realizat. 

Or. en 
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Amendamentul  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 - paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Auditurile privind utilizarea finanțării din 

partea Uniunii de către persoane sau 

entități, inclusiv de alte entități decât cele 

mandatate de instituțiile sau organismele 

Uniunii, constituie baza asigurării globale 

prevăzute la [articolul 127] din 

[Regulamentul financiar]. 

Auditurile privind utilizarea finanțării din 

partea Uniunii de către persoane sau 

entități, inclusiv de alte entități decât cele 

mandatate de instituțiile sau organismele 

Uniunii, constituie baza asigurării globale 

prevăzute la [articolul 127] din 

[Regulamentul financiar]. Garanția, plățile 

și recuperările efectuate în temeiul 

acesteia, precum și operațiunile din 

cadrul programului InvestEU sunt 

auditate de Curtea de Conturi. Un raport 

special al Curții de Conturi ar trebui să 

fie emis la 18 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament. 

Or. en 

 

Amendamentul  741 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Articolul 24 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Auditul extern al activităților desfășurate 

în conformitate cu prezentul regulament 

este efectuat de Curtea de Conturi a 

Uniunii Europene în conformitate cu 

articolul 287 din TFUE. 

 Comisia și partenerii de implementare 

asigură accesul deplin al Curții de 

Conturi la toate informațiile pe care 

aceasta le consideră necesare pentru 

efectuarea auditurilor sale. 

Or. en 
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Amendamentul  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 - alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisiei îi este conferită 

competența de a adopta acte delegate în 

condițiile prevăzute la prezentul articol. 

1. Comisiei îi este conferită 

competența de a adopta acte delegate în 

condițiile prevăzute la prezentul articol. 

Actele delegate referitoare la activitățile 

efectuate de partenerii de implementare 

sau care îi implică pe aceștia se 

elaborează în baza unui dialog strâns cu 

partenerii de implementare respectivi și 

după derularea unor consultări publice. 

Or. en 

Justificare 

Întrucât liniile directoare privind investițiile se vor adopta sub formă de acte delegate, este 

esențial ca partenerii de implementare să fie implicați și consultați în mod corespunzător, 

pentru a asigura posibilitatea punerii în aplicare. Prin efectuarea de consultări publice, toate 

părțile interesate relevante, inclusiv beneficiarii finali, ar trebui să aibă posibilitatea de a-și 

exprima potențialele preocupări. 

 

Amendamentul  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 - alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta actele 

delegate menționate la articolul 7 

alineatul (6), la articolul 22 alineatul (2) și 

la articolul 23 alineatul (6) este conferită 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani 

începând de la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea 

2. Competența de a adopta actele 

delegate menționate la articolul 7 

alineatul (6), la articolul 16a alineatul (3), 

la articolul 22 alineatul (2), la articolul 22 

alineatul (5a) și la articolul 23 alineatul (6) 

este conferită Comisiei pentru o perioadă 

de șapte ani începând de la [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament]. Comisia 

prezintă un raport privind delegarea de 
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acestei perioade de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu perioade 

identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se 

opune prelungirii respective cu cel puțin 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

competențe cel târziu cu nouă luni înainte 

de încheierea acestei perioade de cinci ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade identice, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European sau 

Consiliul se opune prelungirii respective cu 

cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade. 

Or. en 

 

Amendamentul  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 - alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 7 alineatul (6), la 

articolul 22 alineatul (2) și la articolul 23 

alineatul (6) poate fi revocată în orice 

moment de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe menționate în 

decizia respectivă. Decizia produce efecte 

din ziua care urmează datei publicării 

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene sau de la o dată ulterioară 

menționată în decizie. Decizia nu aduce 

atingere valabilității niciunuia dintre actele 

delegate care sunt deja în vigoare. 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 7 alineatul (6), la 

articolul 16a alineatul (3), la articolul 22 

alineatul (2), la articolul 22 alineatul (5a) 

și la articolul 23 alineatul (6) poate fi 

revocată în orice moment de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe menționate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere valabilității 

niciunuia dintre actele delegate care sunt 

deja în vigoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Propunere de regulament 

Articolul 26 - alineatul 6 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 7 alineatul (6), al articolului 22 

alineatul (2) sau al articolului 23 

alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul 

în care nici Parlamentul European, nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen 

de două luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului 

respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 7 alineatul (6), al articolului 

16a alineatul (3), al articolului 22 

alineatul (2), al articolului 22 alineatul 

(5a) sau al articolului 23 alineatul (6) intră 

în vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European, nici Consiliul nu au 

formulat obiecții în termen de două luni de 

la notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, 

Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Respectivul termen se prelungește 

cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

Or. en 

 

Amendamentul  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) până la 11 500 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (a); 

(a) până la 25 % din pachetul 

financiar total indicat la articolul 4 

alineatul (1) pentru obiectivele menționate 

la articolul 3 alineatul (2) litera (a); 

Or. en 

 

Amendamentul  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera a 

 



 

PE630.411v01-00 104/134 AM\1168409RO.docx 

RO 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) până la 11 500 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (a); 

(a) până la 30 % din compartimentul 

UE pentru obiectivele menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (a); 

Or. en 

 

Amendamentul  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) până la 11 500 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (a); 

(a) până la 11 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (a); 

Or. en 

 

Amendamentul  749 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) până la 11 500 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (a); 

(a) până la 12 204 375 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (a); 

Or. en 

 

Amendamentul  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 



 

AM\1168409RO.docx 105/134 PE630.411v01-00 

 RO 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (b); 

(b) până la 20 % din pachetul 

financiar total indicat la articolul 4 

alineatul (1) pentru obiectivele menționate 

la articolul 3 alineatul (2) litera (b); 

Or. en 

 

Amendamentul  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (b); 

(b) până la 28,5 % din compartimentul 

UE pentru obiectivele menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (b); 

Or. en 

 

Amendamentul  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (b); 

(b) până la 11 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (b); 

Or. en 

 

Amendamentul  753 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 
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Anexa I – paragraful 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (b); 

(b) până la 11 954 375 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (b); 

Or. en 

 

Amendamentul  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

(c) până la 20 % din pachetul 

financiar total indicat la articolul 4 

alineatul (1) pentru obiectivele menționate 

la articolul 3 alineatul (2) litera (c); 

Or. en 

 

Amendamentul  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

(c) până la 28,5 % din compartimentul 

UE pentru obiectivele menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (c); 

Or. en 

 

Amendamentul  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 
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Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

(c) până la 11 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

Or. en 

 

Amendamentul  757 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

(c) până la 11 954 375 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

Or. en 

 

Amendamentul  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

(c) până la 12 500 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

Or. en 

 

Amendamentul  759 

Paul Rübig 
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Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) până la 11 250 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

(c) până la 12 708 333 334 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (c); 

Or. en 

 

Amendamentul  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până la 4 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

(d) până la 15 % din pachetul 

financiar total indicat la articolul 4 

alineatul (1) pentru obiectivele menționate 

la articolul 3 alineatul (2) litera (d); 

Or. en 

 

Amendamentul  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până la 4 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

(d) până la 13 % din compartimentul 

UE pentru obiectivele menționate la 

articolul 3 alineatul (2) litera (d). 

Or. en 
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Amendamentul  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până la 4 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

(d) până la 5 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

Or. en 

 

Amendamentul  763 

Paul Rübig 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până la 4 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

(d) până la 4 729 166 665 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

Or. en 

 

Amendamentul  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până la 4 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

(d) până la 5 567 500 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

Or. en 
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Amendamentul  765 

Gérard Deprez 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) până la 4 000 000 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

(d) până la 4 704 375 000 EUR pentru 

obiectivele menționate la articolul 3 

alineatul (2) litera (d); 

Or. en 

 

Amendamentul  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera da (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (da) până la 20 % din pachetul 

financiar total indicat la articolul 4 

alineatul (1) pentru obiectivele 

menționate la articolul 3 alineatul (2) 

litera (d) (nouă); 

Or. en 

Justificare 

Aceasta corespunde noii componente de politică privind renovarea clădirilor, sugerată la 

articolele 3 și 7. 

 

Amendamentul  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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Operațiunile financiare și de investiții se 

pot încadra într-unul sau mai multe 

dintre domeniile de mai jos. 

Operațiunile financiare și de investiții se 

limitează la domeniile de mai jos. 

Or. en 

 

Amendamentul  768 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dezvoltarea sectorului energetic în 

conformitate cu prioritățile uniunii 

energetice, inclusiv privind securitatea 

aprovizionării cu energie, și cu 

angajamentele asumate în cadrul Agendei 

2030 și al Acordului de la Paris, în special 

prin: 

1. Dezvoltarea sectorului energetic, cu 

excepția activităților legate de 

combustibilii fosili, precum producția, 

exploatarea, prelucrarea, transportul, 

distribuția, depozitarea sau arderea 

petrolului, a cărbunilor și a gazelor 

naturale și a celor legate de energia 

nucleară, în conformitate cu prioritățile 

uniunii energetice, inclusiv privind 

securitatea aprovizionării cu energie, și cu 

angajamentele asumate în cadrul Agendei 

2030 și al Acordului de la Paris, în special 

prin: 

Or. en 

 

Amendamentul  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Dezvoltarea sectorului energetic în 

conformitate cu prioritățile uniunii 

energetice, inclusiv privind securitatea 

aprovizionării cu energie, și cu 

angajamentele asumate în cadrul Agendei 

1. Dezvoltarea sectorului energetic, cu 

excepția activităților legate de producția, 

prelucrarea, transportul, distribuția, 

depozitarea sau arderea combustibililor 

fosili, în conformitate cu prioritățile uniunii 
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2030 și al Acordului de la Paris, în special 

prin: 

energetice, inclusiv privind securitatea 

aprovizionării cu energie, precum și cu 

angajamentele asumate în cadrul Agendei 

2030 și al Acordului de la Paris, în special 

prin: 

Or. en 

 

Amendamentul  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) extinderea producerii, a furnizării 

sau a utilizării de energie din surse 

regenerabile curată și sustenabilă; 

(a) extinderea și accelerarea 

producerii, a exploatării, a furnizării sau a 

utilizării de energie din surse regenerabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  771 

Eva Kaili 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii energetice și transformarea 

acestora în infrastructuri inteligente (la 

nivelul transportului și distribuției, precum 

și la cel al tehnologiilor de stocare); 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurilor energetice, inclusiv a 

sistemelor de distribuție peer-to-peer și a 

celor descentralizate și transformarea 

acestora în infrastructuri inteligente (la 

nivelul transportului și distribuției, precum 

și la cel al tehnologiilor de stocare); 

Or. en 

 

Amendamentul  772 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii energetice și transformarea 

acestora în infrastructuri inteligente (la 

nivelul transportului și distribuției, precum 

și la cel al tehnologiilor de stocare); 

(c) dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurilor energetice și transformarea 

acestora în infrastructuri inteligente, 

inclusiv în ceea ce privește 

interconectarea energetică (la nivelul 

transportului și distribuției, precum și la cel 

al tehnologiilor de stocare); 

Or. en 

 

Amendamentul  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) producerea și furnizarea de 

combustibili sintetici provenind din surse 

regenerabile/neutre din punctul de vedere 

al emisiilor de dioxid de carbon; 

combustibili alternativi; 

(d) producerea și furnizarea de 

combustibili sintetici provenind din surse 

regenerabile, sub rezerva unei evaluări 

pozitive a impactului ciclului de viață și a 

unei evaluări a eficienței; 

Or. en 

 

Amendamentul  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(e) infrastructurile de captare și 

stocare a carbonului. 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  775 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) întreținerea sau modernizarea 

activelor de infrastructură existente în 

sectoarele transporturilor și energiei, cu 

un accent deosebit pe aspectele de 

siguranță și securitate. 

Or. en 

 

Amendamentul  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de 

transport durabile, precum și a unor 

echipamente și tehnologii inovatoare 

conforme cu prioritățile Uniunii în materie 

de transport și cu angajamentele asumate în 

cadrul Acordului de la Paris, în special 

prin: 

2. Dezvoltarea unor infrastructuri de 

transport durabile, exceptând autostrăzile, 

drumurile expres și aeroporturile, precum 

și a unor echipamente și tehnologii 

inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii 

în materie de transport și cu angajamentele 

asumate în cadrul Acordului de la Paris, în 

special prin: 

Or. en 

 

Amendamentul  777 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) proiecte de sprijinire a 

infrastructurii TEN-T, inclusiv a nodurilor 

sale urbane, a porturilor maritime și 

interioare, a terminalelor multimodale și a 

conexiunilor acestora cu rețelele 

principale; 

(a) proiecte durabile de sprijinire a 

infrastructurii TEN-T și a proiectelor la 

scară mică, inclusiv a nodurilor sale 

urbane, atunci când vizează 

multimodalitatea și tehnologiile cu emisii 

zero, a porturilor maritime și interioare 

durabile, a terminalelor multimodale și a 

conexiunilor acestora cu rețelele principale, 

precum și proiecte transsectoriale în 

porturile și terminalele respective, precum 

stații de reciclare a deșeurilor și a apei și 

stații integrate de încărcare cu energie 

electrică pentru navele aflate în dane; 

Or. en 

 

Amendamentul  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) proiecte vizând mobilitatea urbană 

inteligentă și durabilă (având drept obiect 

modurile de transport urban cu emisii 

scăzute, accesibilitatea, poluarea aerului și 

zgomotul, consumul de energie și 

accidentele); 

(b) proiecte vizând mobilitatea urbană 

inteligentă și durabilă (având drept obiect 

modurile de transport urban cu emisii zero, 

accesibilitatea, poluarea aerului și 

zgomotul, consumul de energie și 

accidentele); 

Or. en 

 

Amendamentul  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sprijinirea reînnoirii și modernizării 

activelor mobile din domeniul 

transporturilor, în vederea implementării 

unor soluții de mobilitate cu emisii 

scăzute; 

(c) sprijinirea reînnoirii și modernizării 

activelor mobile din domeniul 

transporturilor, în vederea implementării 

unor soluții de mobilitate cu emisii zero; 

Or. en 

 

Amendamentul  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) infrastructura feroviară, alte 

proiecte feroviare, precum și porturile 
maritime; 

(d) infrastructura feroviară, inclusiv 

legături transfrontaliere regionale lipsă 

care au fost dezafectate sau abandonate 

în trecut și porturi maritime durabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) infrastructura pentru combustibili 

alternativi, inclusiv infrastructura pentru 

încărcare cu energie electrică. 

(e) infrastructura pentru încărcare cu 

energie electrică. 
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Or. en 

 

Amendamentul  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) întreținerea, repararea, 

reabilitarea sau modernizarea 

infrastructurilor existente în sectorul 

transporturilor și în cel energetic pentru a 

le îmbunătăți siguranța, dar și reziliența 

în fața fenomenelor climatice și 

meteorologice extreme previzionate; 

Or. en 

 

Amendamentul  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) întreținerea sau modernizarea 

activelor de infrastructură existente în 

sectoarele transporturilor și energiei, cu 

un accent deosebit pe obiectivele pe 

termen lung ale UE în materie de 

transporturi, energie și climă; 

Or. en 

 

Amendamentul  784 

Esther de Lange 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) dezvoltarea unor baterii de nouă 

generație pentru mobilitatea electrică; 

Or. en 

 

Amendamentul  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Se evită sprijinirea prin InvestEU 

a infrastructurilor cu utilizare intensivă a 

carbonului, precum autostrăzile și 

aeroporturile, precum și a energiei 

nucleare, cu excepția cazurilor în care 

sprijinul vizează în mod direct atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea sau întreținerea și siguranța 

infrastructurilor existente. 

Or. en 

 

Amendamentul  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) proiecte și întreprinderi în domeniul 

gestionării resurselor de mediu și al 

tehnologiilor curate; 

(c) proiecte și întreprinderi în domeniul 

gestionării resurselor de mediu și al 

tehnologiilor durabile; 

Or. en 
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Amendamentul  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) acțiuni din domeniul schimbărilor 

climatice, inclusiv reducerea riscului de 

dezastre produse de pericole naturale; 

(f) acțiuni din domeniul schimbărilor 

climatice, inclusiv reducerea riscului de 

dezastre produse de pericole naturale, 

adaptarea la schimbările climatice și 

atenuarea acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) proiecte și întreprinderi care pun în 

aplicare economia circulară prin integrarea 

aspectelor care țin de eficiența utilizării 

resurselor în producție și în ciclul de viață 

al produselor, inclusiv prin furnizarea 

durabilă de materii prime principale și 

secundare; 

(g) proiecte și întreprinderi care pun în 

aplicare economia circulară prin integrarea 

aspectelor care țin de eficiența utilizării 

resurselor și energiei în producție și în 

ciclul de viață al produselor, inclusiv prin 

reciclarea de materii prime principale și 

secundare; 

Or. en 

 

Amendamentul  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(h) decarbonizarea industriilor mari 

consumatoare de energie și reducerea 

substanțială a emisiilor acestora, inclusiv 

demonstrarea pe scară largă a unor 

tehnologii inovatoare cu consum scăzut de 

energie și implementarea acestora. 

(h) decarbonizarea industriilor mari 

consumatoare de energie și reducerea 

substanțială a emisiilor acestora, inclusiv 

demonstrarea pe scară largă a unor 

tehnologii inovatoare cu consum zero de 

energie pentru captarea și utilizarea 

carbonului și implementarea acestora. 

Or. en 

 

Amendamentul  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera ha (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) proiecte de combatere a 

schimbărilor climatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera hb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (hb) proiecte de promovare a 

patrimoniului cultural durabil, în special 

strategii și instrumente de protejare a 

patrimoniului cultural european material 

și imaterial.  

Or. en 

 

Amendamentul  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) cercetare, inclusiv infrastructurile 

de cercetare și sprijinul acordat mediului 

academic, precum și proiectele inovatoare 

care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

[Orizont Europa]; 

(a) cercetare, inclusiv infrastructurile 

de cercetare și sprijinul acordat mediului 

academic, dezvoltarea de produse, precum 

și proiectele inovatoare care contribuie la 

îndeplinirea obiectivelor [Orizont Europa]; 

Or. en 

 

Amendamentul  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) proiecte de colaborare între mediul 

academic și industrie; 

(d) proiecte de colaborare între mediul 

academic, industrie, întreprinderile 

publice și societatea civilă, inclusiv 

organizațiile pacienților și ale 

consumatorilor finali; 

Or. en 

 

Amendamentul  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) noi produse medicale eficace, 

inclusiv produse farmaceutice, dispozitive 

medicale și produse medicinale terapeutice 

avansate. 

(f) noi produse medicale eficace și 

îmbunătățite, accesibile și la prețuri 

convenabile, inclusiv produse 

farmaceutice, vaccinuri, dispozitive 

medicale, dispozitive de diagnosticare și 
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produse medicinale terapeutice avansate și 

noi medicamente antimicrobiene și 

procese inovatoare de dezvoltare care 

evită testele pe animale. 

Or. en 

 

Amendamentul  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) inteligența artificială; (a) inteligența artificială etică, în baza 

unei evaluări prealabile; 

Or. en 

 

Amendamentul  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) blockchain și alte tehnologii ale 

registrelor distribuite; 

(d) tehnologii ale registrelor distribuite; 

Or. en 

 

Amendamentul  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera e 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) competențe digitale avansate; (e) competențe digitale progresive; 

Or. en 

 

Amendamentul  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – partea introductivă 

 
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 IMM-uri și pentru întreprinderile 

mici cu capitalizare medie, în special prin: 

Or. en 

 

Amendamentul  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) punerea la dispoziție de capital 

circulant și de investiții; 

(a) punerea la dispoziție de capital 

circulant și de investiții pe tot parcursul 

ciclului de viață al unei întreprinderi; 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere diversitatea IMM-urilor și a activității acestora, prezentul amendament 

clarifică faptul că punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții ar trebui să se 

aplice pe întreg parcursul ciclului de viață al afacerii și al întreprinderii, de la creare până la 

fazele de pornire, creștere și transfer al afacerii. 
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Amendamentul  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) antreprenoriatul feminin; 

Or. en 

 

Amendamentul  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) punerea la dispoziție de finanțare 

pentru tranzacții de leasing. 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere beneficiile leasingului pentru IMM-uri prin eliberarea capitalului unei 

întreprinderi pentru investiții suplimentare în creșterea durabilă, acest amendament ar trebui 

să permită garantarea operațiunilor de leasing în cadrul Fondului InvestEU, așa cum se 

întâmplă în prezent în cadrul programelor de finanțare existente precum COSME. 

 

Amendamentul  802 

Luigi Morgano 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Sectoarele culturale și creative; 8. Sectoarele culturale și creative; 

media, sectorul audiovizual și jurnalismul, 
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media, sectorul audiovizual și jurnalismul. în special prin următoarele, dar fără a se 

limita la acestea: 

(a) noi tehnologii, cum ar fi tehnologiile 

de asistență aplicate bunurilor și 

serviciilor culturale și creative; 

(b) industriile și sectoarele culturale și 

creative – de exemplu, realitatea 

augmentată/realitatea virtuală, mediile 

imersive, interfețele om-computer, 

protocol de internet și infrastructura 

cloud, rețelele 5G, noile mijloace de 

comunicare; 

(c) utilizarea tehnologiilor digitale pentru 

conservarea și restaurarea patrimoniului 

cultural european material și imaterial; 

(d) gestionarea tehnologică a drepturilor 

de proprietate intelectuală. 

Or. en 

 

Amendamentul  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Sectoarele culturale și creative; 

media, sectorul audiovizual și jurnalismul. 

8. Sectoarele culturale și creative; 

industria jocurilor; industria modei; 

sectorul media-vizual și jurnalismul; 

cloudul pentru patrimoniul cultural 

european. 

Or. en 

 

Amendamentul  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

9. Turismul. 9. Turismul durabil. 

Or. en 

 

Amendamentul  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) promovarea egalității de gen; 

Or. en 

 

Amendamentul  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) soluții inovatoare în domeniul 

sănătății, inclusiv servicii de sănătate și noi 

modele de îngrijire; 

(h) soluții inovatoare în domeniul 

sănătății, inclusiv e-sănătate, servicii de 

sănătate și noi modele de îngrijire; 

Or. en 

 

Amendamentul  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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12. Dezvoltarea industriei de apărare, 

prin care este sporită autonomia 

strategică a Uniunii, în special prin 

sprijinul acordat pentru: 

eliminat 

(a) lanțul de aprovizionare din industria 

de apărare a Uniunii, în special prin 

sprijinul financiar acordat IMM-urilor și 

întreprinderilor cu capitalizare medie; 

 

(b) întreprinderi care participă la proiecte 

inovatoare revoluționare în sectorul 

apărării și în cel al tehnologiilor dublă 

utilizare strâns legate; 

 

(c) lanțul de aprovizionare pentru sectorul 

apărării realizate cu participarea la 

proiecte colaborative de cercetare și 

dezvoltare din domeniul apărării, inclusiv 

la proiecte sprijinite prin Fondul 

european de apărare; 

 

(d) cercetare în domeniul apărării și 

infrastructura de apărare. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

12. Dezvoltarea industriei de apărare, 

prin care este sporită autonomia 

strategică a Uniunii, în special prin 

sprijinul acordat pentru: 

eliminat 

(a) lanțul de aprovizionare din industria 

de apărare a Uniunii, în special prin 

sprijinul financiar acordat IMM-urilor și 

întreprinderilor cu capitalizare medie; 

 

(b) întreprinderi care participă la proiecte 

inovatoare revoluționare în sectorul 

apărării și în cel al tehnologiilor dublă 

utilizare strâns legate; 
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(c) lanțul de aprovizionare pentru sectorul 

apărării realizate cu participarea la 

proiecte colaborative de cercetare și 

dezvoltare din domeniul apărării, inclusiv 

la proiecte sprijinite prin Fondul 

european de apărare; 

 

(d) cercetare în domeniul apărării și 

infrastructura de apărare. 

 

Or. en 

 

Amendamentul  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 13 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

13. Spațiu, în special prin dezvoltarea 

sectorului spațial în conformitate cu 

obiectivele strategiei spațiale: 

13. Spațiu, în special prin dezvoltarea 

sectorului spațial, cu concentrare 

exclusivă asupra utilizărilor civile, în 

conformitate cu obiectivele strategiei 

spațiale: 

Or. en 

 

Amendamentul  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – paragraful 1 – punctul 13 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) de a promova autonomia Uniunii, 

pentru un acces sigur în spațiu, inclusiv 

prin aspectele cu dublă utilizare. 

(d) de a promova autonomia Uniunii, 

pentru un acces sigur în spațiu. 

Or. en 

 

Amendamentul  811 
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Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2.1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.1a Numărul de regiuni vizate de 

proiecte; 

Or. en 

 

Amendamentul  812 

Sander Loones 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2.1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.1a Volumul operațiunilor semnate 

per partener de implementare; 

Or. en 

 

Amendamentul  813 

Alfred Sant 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2.1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2.1a Distribuția geografică acoperită de 

proiecte. 

Or. en 

 

Amendamentul  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 



 

PE630.411v01-00 130/134 AM\1168409RO.docx 

RO 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – punctul 3.2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de climă 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de climă, detaliate per componentă 

de politică și categorie, precum și cota de 

relevanță climatică; 

Or. en 

 

Amendamentul  815 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – punctul 3.2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de climă 

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor 

legate de climă, inclusiv impactul asupra 

emisiilor de gaze cu efect de seră absolute 

și relative 

Or. en 

 

Amendamentul  816 

Marco Valli 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3.3a Investiții în sprijinirea economiei 

sociale și a întreprinderilor sociale; 

Or. en 

 

Amendamentul  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3.3a Emisii de gaze cu efect de seră 

absolute și relative 

Or. en 

 

Amendamentul  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.2 Energie: numărul de gospodării cu 

o clasificare mai bună a consumului de 

energie 

4.2 Energie: numărul de gospodării cu 

o clasificare mai bună a consumului de 

energie, numărul de gospodării renovate 

astfel încât să devină clădiri al căror 

consum de energie este aproape egal cu 

zero și conforme cu standardul de „casă 

pasivă”; 

Or. en 

 

Amendamentul  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.2a Energie: economii realizate 

Or. en 
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Amendamentul  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – paragraful 4.2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.2b Energie: emisii de gaze cu efect de 

seră absolute și relative 

Or. en 

 

Amendamentul  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – punctul 4.4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.4 Transport: investiții mobilizate în 

TEN-T, dintre care: Rețeaua TEN-T 

centrală 

4.4 Transport: investiții mobilizate în 

TEN-T, dintre care: Rețeaua TEN-T 

centrală, proiecte la scară mică, altele; 

Or. en 

 

Amendamentul  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4.4a Transport: emisii de gaze cu efect 

de seră absolute și relative 

Or. en 
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Amendamentul  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 5 – subpunctul 5.2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5.2a Contribuția la abordarea 

provocărilor societale globale în cadrul 

Orizont Europa: „Sănătate și bunăstare”, 

„O societate incluzivă”, „O societate 

rezilientă”, „Alimentație durabilă”, 

„Resurse naturale și mediul 

înconjurător”; 

Or. en 

 

Amendamentul  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 6 – teza introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. IMM-uri 6. Date defalcate pe gen privind 

IMM-urile 

Or. en 

 

Amendamentul  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – punctul 7 – teza introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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7. Investiții sociale și competențe  7. Date defalcate pe gen privind 

investițiile sociale și competențele 

Or. en 

 


