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AMENDAMENTE 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru 

dezvoltare și Comisiei pentru bugete, competente în fond, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul   1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Planul ambițios de investiții externe 

(PEI) al Uniunii este necesar pentru a 

sprijini investițiile începând din Africa și 

vecinătatea Uniunii ca mijloc de 

promovare a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă din Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă 

(„Agenda 2030”), precum și angajamentele 

asumate în cadrul politicii europene de 

vecinătate (PEV) recent revizuite, prin 

urmare, abordarea cauzelor profunde ale 

migrației. Acesta ar trebui să contribuie, de 

asemenea, la punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris privind schimbările 

climatice (COP 21). 

(1) Planul ambițios de investiții externe 

(PIE) al Uniunii este necesar pentru a 

sprijini investițiile începând din Africa și 

vecinătatea Uniunii ca mijloc de 

promovare a obiectivelor de dezvoltare 

durabilă din Agenda 2030 a Organizației 

Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă 

(„Agenda 2030”), precum și angajamentele 

asumate în cadrul politicii europene de 

vecinătate (PEV) recent revizuite, prin 

urmare, abordarea uneia dintre cauzele 

profunde principale ale migrației. Acesta 

ar trebui să contribuie, de asemenea, la 

punerea în aplicare a Acordului de la Paris 

privind schimbările climatice (COP 21). 

 

Amendamentul   2 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) PEI ar trebui să includă 

angajamentul Uniunii, în conformitate cu 

Agenda de acțiune de la Addis Abeba 

privind finanțarea pentru dezvoltare. De 

asemenea, acesta ar permite investitorilor 

europeni și companiilor private, inclusiv 

întreprinderilor mici și mijlocii, să 

participe mai eficace la dezvoltarea 

durabilă în țările partenere. 

(2) PIE ar trebui să includă 

angajamentul Uniunii, în conformitate cu 

Agenda de acțiune de la Addis Abeba 

privind finanțarea pentru dezvoltare. De 

asemenea, acesta ar permite investitorilor 

europeni și companiilor private, în special 

întreprinderilor mici și mijlocii, să 

contribuie mai eficace la dezvoltarea 

durabilă în țările partenere, cu un accent 

deosebit pus pe „durabilitate”. 
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Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) PEI ar trebui să furnizeze un pachet 

financiar integrat pentru finanțarea 

investițiilor, în regiuni din Africa, pentru 

țările semnatare ale Acordului de 

parteneriat între membrii grupului statelor 

din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe 

de o parte, și Comunitatea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de altă 

parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 

și în țările învecinate, generând astfel 

creștere economică și oportunități de 

ocupare a forței de muncă, maximizând 

adiționalitatea, furnizând produse 

inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul 

privat. 

(4) PIE ar trebui să furnizeze un pachet 

financiar integrat pentru finanțarea 

investițiilor, în regiuni din Africa, pentru 

țările semnatare ale Acordului de 

parteneriat între membrii grupului statelor 

din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe 

de o parte, și Comunitatea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de altă 

parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 

(Acordul de parteneriat ACP-CE) și în 

țările învecinate. Acest lucru ar trebui să 

ofere creștere economică și oportunități 

suplimentare de ocupare a forței de muncă, 

să maximizeze adiționalitatea și să 

contribuie la furnizarea unor produse 

inovatoare, încurajând utilizarea 

fondurilor suplimentare din sectorul privat 

și promovând dezvoltarea durabilă și o 

economie circulară. Ar trebui să fie 

asigurată o abordare geografică 

echilibrată, astfel încât toate părțile 

semnatare ale Acordului de parteneriat 

ACP-CE și toate țările învecinate să aibă 

o șansă echitabilă de a avea acces la 

finanțare în cadrul PIE.  

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Date fiind constatările Curții de 

Conturi Europene1a privind utilizarea 

finanțării mixte în cadrul relațiilor 

externe ale Uniunii, care au evidențiat 



 

AD\1123297RO.docx 5/25 PE597.708v02-00 

 RO 

faptul că pentru aproape jumătate dintre 

proiectele examinate nu erau suficiente 

probe pentru a concluziona că granturile 

se justificau, precum și faptul că, în unele 

dintre aceste cazuri, au existat indicii 

potrivit cărora investițiile ar fi fost făcute 

fără contribuția UE, este esențial ca 

finanțarea mixtă să fie utilizată doar 

atunci când Comisia poate demonstra clar 

valoarea sa adăugată. 

 ____________ 

 1a Raportul special nr. 16/2014 al CCE 

„Eficacitatea demersurilor de combinare 

a finanțărilor acordate prin intermediul 

facilităților regionale de investiții cu 

creditele acordate de instituțiile financiare 

în scopul sprijinirii politicilor externe ale 

UE”. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În plus, FEDD ar trebui să 

funcționeze ca „ghișeu unic” pentru 

primirea propunerilor de finanțare de la 

instituțiile financiare și investitorii din 

sectorul public sau privat și să ofere o 

gamă largă de sprijin financiar pentru 

investițiile eligibile. Garanția FEDD ar 

trebui să fie sprijinită prin Fondul de 

garantare FEDD. FEDD ar trebui să 

utilizeze instrumente inovatoare pentru a 

sprijini investițiile și implicarea sectorului 

privat. 

(6) În plus, FEDD ar trebui să 

funcționeze ca „ghișeu unic”, primind 

propunerile de finanțare de la instituțiile 

financiare și investitorii din sectorul public 

sau privat, furnizând orientări și toate 

informațiile necesare pentru investitorii 

care doresc să investească în activități de 

dezvoltare și oferind o gamă largă de 

sprijin financiar pentru investițiile eligibile. 

Garanția FEDD ar trebui să fie sprijinită 

prin Fondul de garantare FEDD. FEDD ar 

trebui să utilizeze instrumente inovatoare 

pentru a sprijini investițiile în dezvoltarea 

durabilă în țările partenere și implicarea 

sectorului privat. 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) În plus, Consiliul strategic ar trebui 

să sprijine Comisia în stabilirea de orientări 

strategice și de obiective de investiții 

globale. Consiliul strategic trebuie să 

sprijine, de asemenea, coordonarea și 

coerența între platformele regionale. Acest 

lucru ar trebui să asigure 

complementaritatea diverselor instrumente 

din cadrul acțiunii externe. Consiliul 

strategic ar trebui să fie prezidat în comun 

de Comisie și de Înaltul Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate pentru a se asigura consecvența 

și coerența cu obiectivele de politică 

externă ale Uniunii și cadrele de parteneriat 

cu țări terțe. 

(8) În plus, Consiliul strategic ar trebui 

să sprijine Comisia în stabilirea de orientări 

strategice și de obiective de investiții 

globale. Consiliul strategic trebuie să 

sprijine, de asemenea, coordonarea, 

cooperarea și coerența între platformele 

regionale. Acest lucru ar trebui să asigure 

complementaritatea și să consolideze 

sinergiile diverselor instrumente din cadrul 

acțiunii externe. Consiliul strategic ar 

trebui să fie prezidat în comun de prim-

vicepreședintele Comisiei și de Înaltul 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate pentru a se 

asigura consecvența și coerența cu 

obiectivele de politică externă ale Uniunii 

și cadrele de parteneriat cu țări terțe. 

 

Amendamentul   7 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Garanția FEDD nu ar trebui 

folosită pentru finanțarea proiectelor 

majore de infrastructură care au un 

impact scăzut asupra creării de locuri de 

muncă și ale căror raporturi între costuri 

și beneficii fac ca investițiile să fie 

nesustenabile. Garanția ar trebui să 

finanțeze numai proiecte a căror punere 

în aplicare nu prezintă controverse din 

punct de vedere ecologic, financiar și 

social, pe baza unei evaluări ex-ante 

aprofundate independente și a unei 

analize cost-beneficiu corespunzătoare. 
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Amendamentul   8 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În vederea creșterii impactului 

garanției FEDD, ținând seama de nevoile 

din regiunile în cauză, statele membre ar 

trebui să aibă posibilitatea de a oferi 

contribuții sub forma unei garanții sau în 

numerar. Aceste contribuții ar putea fi 

alocate în funcție de regiune, sector sau 

componentă de investiții. 

(14) În vederea creșterii impactului 

garanției FEDD, ținând seama de nevoile 

de creștere a investițiilor și de finanțare 

pentru proiectele care contribuie la 

dezvoltarea durabilă și la crearea unor 

oportunități decente de ocupare a forței de 

muncă din regiunile în cauză, statele 

membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 

oferi contribuții sub forma unei garanții sau 

în numerar. Aceste contribuții ar putea fi 

alocate în funcție de regiune, sector sau 

componentă de investiții. 

 

Amendamentul   9 

Propunere de regulament 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Comisia ar trebui să prezinte un 

raport anual Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

garanției FEDD cu scopul de a se garanta 

răspunderea acesteia în fața cetățenilor 

europeni. Raportul ar trebui să fie făcut 

public, pentru a permite părților interesate 

relevante, inclusiv societății civile, să își 

exprime punctele de vedere. De asemenea, 

Comisia ar trebui să prezinte un raport 

anual Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la gestionarea 

Fondului de garantare FEDD, astfel încât 

răspunderea și transparența să fie asigurate. 

(16) Comisia ar trebui să prezinte un 

raport anual Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la operațiunile de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

garanției FEDD cu scopul de a se garanta 

răspunderea acesteia în fața cetățenilor 

europeni. Raportul ar trebui să fie făcut 

public, pentru a permite părților interesate 

relevante, inclusiv societății civile, să își 

exprime punctele de vedere. De asemenea, 

Comisia ar trebui să prezinte un raport 

anual Parlamentului European și 

Consiliului cu privire la gestionarea 

Fondului de garantare FEDD, astfel încât 

răspunderea, transparența și eficacitatea 

gestionării să fie asigurate. 

 

Amendamentul   10 

Propunere de regulament 
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Considerentul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Având în vedere constatările din 

raportul special nr. 14/2014 al Curții de 

Conturi Europene1a, Comisia ar trebui să 

evalueze anual îmbunătățirea 

capacităților sale de gestionare care 

sporesc eficiența și transparența 

operațiunilor din cadrul FEDD.  

 ____________ 

 1a Raportul special nr. 14/2014 al CCE 

„Modul în care instituțiile și organele UE 

calculează, reduc și compensează emisiile 

lor de gaze cu efect de seră”. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. FEDD contribuie la atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 

Agendei 2030, cu un accent deosebit pe 

creșterea economică durabilă, crearea de 

locuri de muncă, pe sectoarele socio-

economice și pe sprijinul pentru 

microîntreprinderi și pentru întreprinderile 

mici și mijlocii, abordând astfel cauzele 

profunde ale migrației și contribuind la 

reintegrarea durabilă a migranților returnați 

în țările lor de origine, maximizând 

totodată adiționalitatea, furnizând produse 

inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul 

privat. 

2. FEDD contribuie la atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 

Agendei 2030, cu un accent major pe 

eradicarea sărăciei, pe creșterea 

economică durabilă, respectând drepturile 

economice, sociale și de mediu, pe crearea 

de mai multe locuri de muncă decente, pe 

crearea unei economii circulare, pe 

sectoarele socio-economice, îmbunătățind 

accesul la serviciile publice, pe atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la 

acestea, pe implicarea comunităților 

locale și pe sprijinul pentru 

microîntreprinderi și pentru întreprinderile 

mici și mijlocii, abordând astfel cauzele 

profunde ale migrației și contribuind la 

reintegrarea durabilă a migranților returnați 

în țările lor de origine, maximizând 

totodată adiționalitatea, furnizând produse 

inovatoare și atrăgând fonduri din sectorul 

privat. 
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Acesta va furniza orientări strategice și va 

susține Comisia în procesul de stabilire a 

obiectivelor de investiții globale în ceea ce 

privește utilizarea garanției FEDD. 

Consiliul strategic sprijină, de asemenea, 

coordonarea și coerența generală între 

platformele regionale de investiții și 

operațiunile din mandatul de creditare 

externă gestionate de BEI, inclusiv 

inițiativa de reziliență a BEI. 

Acesta va furniza orientări strategice și va 

susține Comisia în procesul de stabilire a 

obiectivelor de investiții globale în ceea ce 

privește utilizarea garanției FEDD, 

criteriile de eligibilitate a investițiilor în 

cadrul platformelor regionale, precum și 

politicile și procedurile operaționale. 

Consiliul strategic sprijină, de asemenea, 

coordonarea, cooperarea și coerența 

generală între platformele regionale de 

investiții și operațiunile din mandatul de 

creditare externă gestionate de BEI, 

inclusiv inițiativa de reziliență a BEI. 

Activitatea Consiliului strategic este 

supravegheată în permanență de un 

comitet director din cadrul Parlamentului 

European. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Consiliul strategic este alcătuit din 

reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate (Înaltul 

Reprezentant), ai statelor membre și ai 

BEI. Comisia poate invita alți contributori 

să devină membri ai Consiliului strategic, 

ținând seama, după caz, de punctul de 

vedere al Consiliului. Țărilor partenere și 

organizațiilor regionale relevante, 

contrapărților eligibile și Parlamentului 

European li se poate acorda statutul de 

observator, după caz. Consiliul strategic 

este prezidat în comun de Comisie și de 

2. Consiliul strategic este alcătuit din 

reprezentanți ai Comisiei și ai Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate (Înaltul 

Reprezentant), ai statelor membre, ai 

Parlamentului European, ai BEI, precum 
și ai țărilor partenere din Africa și din 

vecinătate. Comisia invită alți 

contribuitori să devină membri ai 

Consiliului strategic, ținând seama de 

punctul de vedere al Consiliului. 

Organizațiilor regionale relevante și altor 

părți interesate, cum ar fi grupurile 

societății civile, li se poate acorda statutul 
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Înaltul Reprezentant. de observator, după caz. Consiliul strategic 

este prezidat în comun de Comisie și de 

Înaltul Reprezentant. Consiliul strategic 

asigură consultarea adecvată a unei game 

largi de părți interesate în țările 

partenere. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Uniunea acordă o garanție 

irevocabilă și necondiționată, la prima 

cerere, contrapărții eligibile în vederea 

efectuării operațiunilor de finanțare și de 

investiții care face obiectul prezentului 

regulament, începând din țările din Africa 

și țările partenere din vecinătate. 

1. După examinarea atentă a 

viabilității proiectului, Uniunea acordă o 

garanție irevocabilă și necondiționată, la 

prima cerere, contrapărții eligibile în 

vederea efectuării operațiunilor de 

finanțare și de investiții care face obiectul 

prezentului regulament, începând din țările 

din Africa și țările partenere din vecinătate. 

 

Amendamentul   15 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Perioada maximă permisă pentru 

contrapărțile eligibile pentru a încheia 

acorduri cu intermediarii financiari sau 

beneficiarii finali este de patru ani după 

încheierea acordului de garanție relevant. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Criterii de eligibilitate pentru utilizarea 

garanției FEDD 

Criterii de eligibilitate și de excludere 

pentru utilizarea garanției FEDD 
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Amendamentul   17 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Operațiunile de finanțare și de 

investiții eligibile pentru sprijin prin 

intermediul garanției FEDD trebuie să fie 

coerente și armonizate cu politicile 

Uniunii, în special cu politicile de 

dezvoltare și vecinătate ale Uniunii, 

strategiile și politicile țărilor partenere și să 

urmărească să sprijine următoarele 

obiective generale: 

1. Operațiunile de finanțare și de 

investiții eligibile pentru sprijin prin 

intermediul garanției FEDD trebuie să fie 

coerente și armonizate cu politicile 

Uniunii, în special cu politicile de 

dezvoltare și vecinătate ale Uniunii și cu 

strategiile și politicile țărilor partenere și 

urmăresc să sprijine următoarele obiective 

generale: 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera - a (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) să realizeze obiectivele de 

dezvoltare durabilă ale Agendei 2030; 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să contribuie la dezvoltarea 

economică și socială, cu accent special pe 

sustenabilitate și creare de locuri de muncă 

(în special pentru tineri și femei), 

abordând astfel cauzele profunde ale 

migrației și contribuind la reintegrarea 

durabilă a migranților returnați în țările 

lor de origine; 

(a) să contribuie la eradicarea sărăciei, 

la dezvoltarea economică și socială, cu 

accent special pe sustenabilitate și crearea 

sustenabilă de locuri de muncă decente, în 

special pentru tineri, femei și persoanele 

expuse riscului de excluziune; 
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Amendamentul   20 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) să vizeze sectoare economice, în 

special infrastructura, inclusiv în ceea ce 

privește energia durabilă, apa, 

transporturile, tehnologia informației și 

comunicațiilor, mediul, utilizarea durabilă 

a resurselor naturale și creșterea economică 

albastră, infrastructura socială, capitalul 

uman, pentru a îmbunătăți mediul socio-

economic; 

(b) să vizeze sectoare economice, în 

special infrastructura, inclusiv în ceea ce 

privește energia durabilă, apa, 

transporturile, tehnologia informației și 

comunicațiilor, mediul, utilizarea durabilă 

a resurselor naturale și creșterea economică 

albastră, infrastructura socială, capitalul 

uman și economia circulară, pentru a 

îmbunătăți mediul socio-economic, ținând 

seama, de asemenea, de prioritățile celor 

care beneficiază de garanția FEDD; 

 

Amendamentul   21 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) să implice persoanele care locuiesc 

în zonele în cauză în planificarea 

proiectelor finanțate; 

 

Amendamentul   22 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) să ofere finanțare pentru 

microîntreprinderi, întreprinderile mici și 

mijlocii, cu un accent special pe 

dezvoltarea sectorului privat; 

(c) să ofere finanțare pentru 

microîntreprinderi, întreprinderile mici și 

mijlocii, cu un accent special pe 

dezvoltarea unui sector privat local stabil, 

care să fie viabil în timp; 

 

Amendamentul   23 

Propunere de regulament 
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Articolul 8 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) să nu fie legate în niciun fel de 

jurisdicțiile necooperante menționate la 

articolul 20; 

 

Amendamentul   24 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Garanția FEDD sprijină 

operațiunile de finanțare și de investiții 

care, în special: 

2. Prevenind obținerea de profit 

și/sau monopolizarea serviciilor, garanția 

FEDD sprijină operațiunile de finanțare și 

de investiții care, în special: 

 

Amendamentul   25 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sunt viabile din punct de vedere 

economic și financiar, ținând seama, de 

asemenea, de sprijinul potențial și de 

cofinanțarea din partea partenerilor publici 

și privați ai proiectului; 

(c) s-a demonstrat că sunt viabile din 

punct de vedere economic și financiar, 

ținând seama, de asemenea, de sprijinul 

potențial și de cofinanțarea din partea 

partenerilor publici și privați ai proiectului; 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) respectă drepturile omului 

consacrate în dreptul internațional. 
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Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Garanția FEDD nu sprijină 

operațiunile de finanțare și de investiții 

care: 

 (a)  sunt legate de sectorul militar sau 

de securitate; 

 (b)  sprijină dezvoltarea energiei 

nucleare; 

 (c)  perpetuează dependența de 

combustibilii fosili și de sistemele cu 

emisii ridicate de carbon; 

 (d)  au costuri externe de mediu 

semnificative, în special în cazul 

infrastructurilor la scară mare; 

 (e)  se desfășoară în sectoare sau 

proiecte care riscă să submineze 

drepturile omului în țările partenere, în 

special cele ale comunităților locale și 

indigene, de exemplu prin strămutarea 

forțată a populațiilor, acapararea 

terenurilor, operațiuni paramilitare sau 

activități în zone defrișate. Pentru a 

identifica astfel de riscuri se efectuează o 

evaluare ex ante a impactului asupra 

drepturilor omului și a mediului, care se 

pune la dispoziția publicului. 

 (f) sunt suspectate de a încălca 

legislația de mediu și a aduce daune 

societății sau comunităților locale, ținând 

seama de principiul precauției. 

 

Amendamentul   28 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. De la 1 ianuarie 2021, în cazul în 7. De la 1 ianuarie 2021, în cazul în 
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care, prin activarea garanției FEDD, 

nivelul resurselor Fondului de garantare 

FEDD scade sub 50% din rata de 

provizionare menționată la alineatul (5), 

Comisia prezintă un raport privind 

măsurile excepționale care pot fi necesare 

pentru realimentarea Fondului de 

garantare FEDD. 

care, prin activarea garanției FEDD, 

nivelul resurselor Fondului de garantare 

FEDD scade sub 50 % din rata de 

provizionare menționată la alineatul (5), 

Comisia prezintă un raport privind: 

 (a)  cauza deficitului, cu explicații 

detaliate, precum și  

 (b)  dacă se consideră că este nevoie, 

toate măsurile excepționale care pot fi 

necesare pentru realimentarea Fondului 

de garantare FEDD. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia prezintă un raport anual 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la operațiunile de finanțare și de 

investiții, care fac obiectul garanției FEDD. 

Acest raport se publică și cuprinde 

următoarele elemente: 

1. Comisia prezintă un raport anual 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la operațiunile de finanțare și de 

investiții, care fac obiectul garanției FEDD. 

Acest raport se publică. Raportul cuprinde 

următoarele elemente, care sunt prezentate 

într-un format specific fiecărei țări: 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) o evaluare a operațiunilor de 

finanțare și de investiții în exploatare 

acoperite de garanția FEDD, la nivelul 

sectorului, al țării și regional, precum și 

conformitatea acestora cu prezentul 

regulament; 

(a) o evaluare independentă a 

operațiunilor de finanțare și de investiții în 

exploatare acoperite de garanția FEDD, la 

nivelul sectorului, al țării și regional, 

precum și conformitatea acestora cu 

prezentul regulament, în special cu 
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principiul adiționalității; 

Amendamentul   31 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) o evaluare a realizării obiectivelor 

generale de investiții stabilite de Consiliul 

strategic în temeiul articolului 5; 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (ab) o evaluare a contribuției globale la 

realizarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă ale Agendei 2030; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ac (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (ac) o evaluare a ponderii fondurilor 

alocate operațiunilor de finanțare și de 

investiții relevante pentru angajamentele 

politice ale Uniunii în materie de energie 

regenerabilă, eficiență energetică și 

schimbări climatice; 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ad (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (ad) o evaluare a calității operațiunilor 

acoperite de garanția FEDD și a 

riscurilor asociate acestora, politice, 

operaționale sau financiare; 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) o evaluare, pe bază agregată, 

privind valoarea adăugată, mobilizarea 

resurselor din sectorul privat, randamentul 

estimat și cel efectiv, precum și rezultatele 

și impactul operațiunilor de finanțare și de 

investiții care fac obiectul garanției FED, 

inclusiv impactul asupra creării de locuri 

de muncă; 

(b) o evaluare, pe bază agregată și pe 

termen lung, privind valoarea adăugată, 

mobilizarea resurselor din sectorul privat, 

randamentul estimat și cel obținut, precum 

și rezultatele și impactul operațiunilor de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

garanției FEDD, inclusiv impactul asupra 

creării de locuri de muncă; 

 

Amendamentul   36 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera f 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) o evaluare a valorii adăugate a 

operațiunilor de finanțare și de investiții ale 

contrapărților eligibile și a riscului agregat 

aferent acestor operațiuni; 

(f) o evaluare independentă a valorii 

adăugate a operațiunilor de finanțare și de 

investiții ale contrapărților eligibile și a 

riscului agregat aferent acestor operațiuni; 

Amendamentul   37 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) informații detaliate privind cererile 

de executare a garanției FEDD, pierderile, 

rentabilitățile, sumele recuperate și orice 

(g) informații detaliate privind cererile 

de executare a garanției FEDD, pierderile, 

rentabilitățile, sumele recuperate și orice 
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alte plăți încasate; alte plăți încasate, precum și indicarea 

riscurilor activării în viitor a garanției 

FEDD; 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Până la 31 decembrie 2020, 

Comisia evaluează funcționarea FEDD. 

Comisia transmite raportul de evaluare 

Parlamentului European și Consiliului, 

conținând o evaluare independentă a 

aplicării prezentului regulament. Comisia 

prezintă fără întârziere raportul în cazul în 

care operațiunile de finanțare și de 

investiții aprobate absorb integral 

cuantumul garanției FEDD disponibile 

înainte de 30 iunie 2020. 

1. Până la 31 decembrie 2020, 

Comisia evaluează funcționarea FEDD. 

Comisia transmite raportul de evaluare 

Parlamentului European și Consiliului, 

conținând o evaluare independentă a 

aplicării prezentului regulament, inclusiv o 

evaluare a impactului și rezultatelor 

FEDD. Comisia prezintă fără întârziere 

raportul în cazul în care operațiunile de 

finanțare și de investiții aprobate absorb 

integral cuantumul garanției FEDD 

disponibile înainte de 30 iunie 2020. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până la 31 decembrie 2020 și la 

fiecare trei ani după această dată, Comisia 

evaluează utilizarea Fondului de garantare 

FEDD. Comisia transmite raportul de 

evaluare Parlamentului European și 

Consiliului. Acest raport de evaluare este 

însoțit de un aviz al Curții de Conturi. 

2. Până la 31 decembrie 2020 și la 

fiecare trei ani după această dată, Comisia 

evaluează utilizarea și funcționarea 

Fondului de garantare FEDD. Comisia 

transmite raportul de evaluare 

Parlamentului European și Consiliului. 

Acest raport de evaluare este însoțit de un 

aviz al Curții de Conturi cu privire la 

gestionarea Fondului de garantare 

FEDD, precum și la eficacitatea și 

adiționalitatea operațiunilor FEDD. În 

cazul în care sunt considerate necesare 

ajustări ale Fondului de garantare FEDD 

sau în care Fondul de garantare FEDD 
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este prelungit după 2020, raportul este 

însoțit de o propunere legislativă de 

modificare a prezentului regulament în 

consecință. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În conformitate cu propriile politici de 

transparență și cu principiile Uniunii 

privind accesul la documente și informații, 

contrapărțile eligibile pun la dispoziția 

publicului pe site-urile lor de internet, 

informații cu privire la toate operațiunile 

de finanțare și de investiții care fac obiectul 

garanției FEDD în temeiul prezentului 

Regulament, în special cu privire la modul 

în care operațiunile respective contribuie la 

îndeplinirea cerințelor din prezentul 

Regulament. 

Procesele-verbale detaliate ale 

reuniunilor Consiliului strategic se 

publică fără întârziere. Tabelul 

comparativ al indicatorilor se face public 

imediat după aprobarea unei operațiuni 

în cadrul garanției FEDD. În conformitate 

cu propriile politici de transparență și cu 

principiile Uniunii privind accesul la 

documente și informații, contrapărțile 

eligibile pun la dispoziția publicului pe 

site-urile lor de internet, informații cu 

privire la toate operațiunile de finanțare și 

de investiții care fac obiectul garanției 

FEDD în temeiul prezentului regulament, 

în special cu privire la modul în care 

operațiunile respective contribuie la 

îndeplinirea cerințelor din prezentul 

regulament. 

 

Amendamentul   41 

Propunere de regulament 

Articolul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 17a 

 De asemenea, contrapărțile eligibile 

facilitează accesul la informații privind 

temeiurile juridice existente și fac publice 

în mod strategic operațiunile de finanțare 

și de investiții, pentru a apropia 

activitățile Fondului de cetățeni, de opinia 
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publică și de potențialii investitori privați. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Auditul extern al activităților 

desfășurate în conformitate cu prezentul 

regulament se efectuează de către Curtea 

de Conturi în conformitate cu articolul 287 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE). 

1. Auditul extern al activităților 

desfășurate în conformitate cu prezentul 

regulament se efectuează de către Curtea 

de Conturi în conformitate cu articolul 287 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE) și, prin urmare, face 

obiectul procedurii de descărcare de 

gestiune, în conformitate cu articolul 319 

din TFUE. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În sensul alineatului (1) din 

prezentul articol, Curții de Conturi i se 

acordă, la solicitarea sa și conform 

articolului 287 alineatul (3) din TFUE, 

accesul la orice document sau informație 

necesare pentru a-și executa atribuțiile. 

2. În sensul alineatului (1) din 

prezentul articol, Curții de Conturi i se 

acordă, la solicitarea sa și conform 

articolului 287 alineatul (3) din TFUE, 

accesul la orice document sau informație 

necesare pentru a-și executa sarcinile de 

audit. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Până la 30 iunie 2020 și, ulterior, 

o dată la trei ani, Curtea de Conturi 
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publică un raport special cu privire la 

utilizarea Fondului de garantare FEDD, 

precum și la eficiența și eficacitatea 

FEDD. 

 

Amendamentul   45 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia ori contrapărțile eligibile 

informează fără întârziere Oficiul 

European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 

îi furnizează informațiile necesare atunci 

când, în orice stadiu al pregătirii, al 

executării sau al încheierii operațiunilor de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, are motive să 

suspecteze o fraudă, corupție, spălare de 

bani sau orice alte activități ilegale care ar 

putea afecta interesele financiare ale 

Uniunii. 

1. Dacă, în orice stadiu al pregătirii, al 

executării sau al încheierii operațiunilor de 

finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului regulament, Comisia are 

motive să suspecteze o fraudă, corupție, 

spălare de bani sau orice alte activități 

ilegale care ar putea afecta interesele 

financiare ale Uniunii, Comisia ori 

contrapărțile eligibile informează fără 

întârziere Oficiul European de Luptă 

Antifraudă (OLAF) și îi furnizează toate 

informațiile necesare pentru a permite o 

investigație completă și riguroasă. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

OLAF poate efectua investigații, inclusiv 

verificări și inspecții la fața locului, în 

conformitate cu dispozițiile și procedurile 

prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 883/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului, Regulamentul (Euratom, 

CE) nr. 2185/96 al Consiliului și 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 

în scopul protejării intereselor financiare 

ale Uniunii, pentru a stabili dacă a avut loc 

o fraudă, corupție, spălare de bani sau orice 

altă activitate ilegală care afectează 

interesele financiare ale Uniunii în legătură 

OLAF efectuează investigații, inclusiv 

verificări și inspecții la fața locului, în 

conformitate cu dispozițiile și procedurile 

prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 883/2013 al Parlamentului European și 

al Consiliului, Regulamentul (Euratom, 

CE) nr. 2185/96 al Consiliului și 

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 

în scopul protejării intereselor financiare 

ale Uniunii, pentru a stabili dacă a avut loc 

un act de fraudă, corupție, spălare de bani, 

finanțare a terorismului, fraudă fiscală, 

crimă organizată sau orice altă activitate 
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cu orice operațiuni de finanțare și de 

investiții care fac obiectul prezentului 

Regulament. OLAF poate transmite orice 

informații obținute în cursul investigațiilor 

sale autorităților competente din statele 

membre în cauză. 

ilegală care afectează interesele financiare 

ale Uniunii în legătură cu orice operațiuni 

de finanțare și de investiții care fac obiectul 

prezentului Regulament. OLAF poate 

transmite orice informații obținute în cursul 

investigațiilor sale autorităților competente 

din statele membre în cauză. 

 

Amendamentul   47 

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care astfel de activități ilegale 

sunt dovedite, contrapărțile eligibile depun 

eforturi de recuperare în legătură cu 

operațiunile sale de finanțare și de investiții 

care fac obiectul prezentului regulament și 

care sunt vizate de astfel de activități. 

În cazul în care astfel de activități ilegale 

sunt dovedite, contrapărțile eligibile depun 

eforturi de recuperare în legătură cu 

operațiunile sale de finanțare și de investiții 

care fac obiectul prezentului regulament și 

care sunt vizate de astfel de activități și, de 

asemenea, furnizează autorităților 

relevante toate informațiile necesare 

pentru investigație și pentru posibila 

urmărire penală. 

 

Amendamentul   48 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În operațiunile lor de finanțare și de 

investiții, contrapărțile eligibile nu sprijină 

niciun tip de activități realizate în scopuri 

ilegale, printre care spălarea de bani, 

finanțarea terorismului, criminalitatea 

organizată, frauda fiscală și evaziunea 

fiscală, corupția și frauda, care afectează 

interesele financiare ale Uniunii. 

Contrapărțile eligibile nu participă la nicio 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prin intermediul unui vehicul situat într-o 

jurisdicție necooperantă, în conformitate cu 

politica sa față de jurisdicțiile slab 

reglementate sau necooperante, politică 

1. În operațiunile lor de finanțare și de 

investiții, contrapărțile eligibile nu sprijină 

niciun tip de activități realizate în scopuri 

ilegale, printre care, fără a se limita însă la 

acestea, spălarea de bani, finanțarea 

terorismului, criminalitatea organizată, 

frauda fiscală și evaziunea fiscală, corupția, 

frauda sau alte activități care afectează 

interesele financiare ale Uniunii. 

Contrapărțile eligibile nu participă la nicio 

operațiune de finanțare sau de investiții 

prin intermediul unui vehicul situat într-o 

jurisdicție necooperantă, în conformitate cu 

politica sa față de jurisdicțiile slab 
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bazată pe politicile Uniunii, ale 

Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică sau ale Grupului de 

acțiune financiară internațională. 

reglementate sau necooperante, politică 

bazată pe politicile Uniunii, ale 

Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică sau ale Grupului de 

acțiune financiară internațională. 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În operațiunile sale de finanțare și 

de investiții, contrapartea eligibilă aplică 

principiile și standardele prevăzute de 

dreptul Uniunii cu privire la prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor și finanțării terorismului, în 

special în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 2015/847 al Parlamentului 

European și al Consiliului și cu Directiva 

(UE) 2015/849 a Parlamentului European 

și a Consiliului. Contrapărțile eligibile 

trebuie să condiționeze atât finanțarea 

directă, cât și finanțarea prin intermediari, 

în temeiul prezentului Regulament de 

publicare a informațiilor privind 

proprietatea efectivă în conformitate cu 

Directiva (UE) 2015/849. 

2. În operațiunile sale de finanțare și 

de investiții, contrapartea eligibilă aplică 

principiile și standardele prevăzute de 

dreptul Uniunii cu privire la prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor și finanțării terorismului, în 

special în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 2015/847 al Parlamentului 

European și al Consiliului și cu Directiva 

(UE) 2015/849 a Parlamentului European 

și a Consiliului. Contrapărțile eligibile 

trebuie să condiționeze atât finanțarea 

directă, cât și finanțarea prin intermediari, 

în temeiul prezentului regulament de 

publicare a informațiilor privind 

proprietatea efectivă în conformitate cu 

Directiva (UE) 2015/849 (Directiva UE 

privind combaterea spălării banilor). 
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