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Amendamentul 46
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Considerentul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 209 din TFUE coroborat 
cu articolul 208 din TFUE, se prevede că 
BEI contribuie, conform condițiilor 
prevăzute de statutul său, la punerea în 
aplicare a măsurilor necesare realizării 
obiectivelor politicii Uniunii în materie de 
cooperare pentru dezvoltare.

Or. en

Justificare

Trimitere la cauza CEJ C-155/07, Parlamentul/Consiliul, hotărârea din 6 noiembrie 2008 
privind obligațiile BEI care decurg din tratat.

Amendamentul 47
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Considerentul 8 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pe lângă plafoanele regionale, mandatul 
opțional de 2 000 000 000 de euro trebuie 
activat și alocat drept portofoliu de sprijin 
pentru operațiunile de finanțare ale BEI în 
ceea ce privește măsurile de atenuare și de 
adaptare referitoare la schimbările 
climatice în toate regiunile aflate sub 
acoperirea mandatului. Datorită 
competenței și resurselor sale, BEI poate 
contribui – în strânsă cooperare cu Comisia 
– la sprijinirea autorităților publice și a 
sectorului privat în privința combaterii 
schimbărilor climatice și a folosirii cât mai 

(8) Pe lângă plafoanele regionale, mandatul 
opțional de 2 000 000 000 de euro trebuie 
activat și alocat drept portofoliu de sprijin 
pentru operațiunile de finanțare ale BEI în 
ceea ce privește măsurile de atenuare și de 
adaptare referitoare la schimbările 
climatice în țările aflate sub acoperirea 
mandatului pentru ca acestea să își 
respecte angajamentul de atenuare a 
schimbărilor climatice din cadrul 
procesului UNFCCC. Datorită 
competenței și resurselor sale, BEI poate 
contribui – în strânsă cooperare cu Comisia 
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judicioase a resurselor financiare 
disponibile. Pentru proiectele de atenuare 
și de adaptare, resursele BEI trebuie 
completate, atunci când este posibil, cu 
fonduri concesionale disponibilizate 
conform din bugetul UE, prin intermediul 
îmbinării eficace și coerente a granturilor și 
împrumuturilor acordate pentru finanțarea 
măsurilor de luptă împotriva schimbărilor 
climatice, în contextul asistenței externe a 
UE. 

– la sprijinirea autorităților publice și a 
sectorului privat în privința combaterii 
schimbărilor climatice și a folosirii cât mai 
judicioase a resurselor financiare 
disponibile. Pentru proiectele de atenuare 
și de adaptare, resursele BEI trebuie 
completate, atunci când este posibil, cu 
fonduri concesionale disponibilizate 
conform din bugetul UE, prin intermediul 
îmbinării eficace și coerente a granturilor și 
împrumuturilor acordate pentru finanțarea 
măsurilor de luptă împotriva schimbărilor 
climatice, în contextul asistenței externe a 
UE. Mandatul opțional nu va fi considerat 
o contribuție a UE sau a statelor sale 
membre la finanțarea inițială rapidă 
convenită la CP la UNFCCC de la 
Copenhaga din decembrie 2009.

Or. en

Justificare

Ar trebui precizat clar faptul că operațiunile BEI sunt destinate să ajute țările eligibile să își 
respecte angajamentele de atenuare a schimbărilor climatice. Întrucât fondurile BEI vor fi 
acordate sub formă de împrumuturi, ele nu ar trebui să fie considerate drept contribuție a UE 
sau a statelor sale membre la respectarea angajamentelor financiare asumate în cadrul 
UNFCCC.

Amendamentul 48
George Sabin Cutaș

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea ameliorării coerenței 
mandatului, a direcționării și mai precise a 
activității de finanțare externă a BEI înspre 
sprijinirea politicilor UE și a garantării 
unui profit maxim beneficiarilor, prezenta 
decizie trebuie să stabilească obiective 
orizontale de înalt nivel în cadrul 
mandatului referitor la operațiunile de 
finanțare ale BEI din toate țările eligibile, 

(11) În vederea ameliorării coerenței 
mandatului, a direcționării și mai precise a 
activității de finanțare externă a BEI înspre 
sprijinirea politicilor UE și a garantării 
unui profit maxim beneficiarilor, prezenta 
decizie trebuie să stabilească obiective 
orizontale de înalt nivel în cadrul 
mandatului referitor la operațiunile de 
finanțare ale BEI din toate țările eligibile, 
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bazându-se pe atuurile comparative ale BEI 
în domeniile în care aceasta a obținut deja 
succese indiscutabile. În toate regiunile 
vizate de prezenta decizie, BEI trebuie prin 
urmare să finanțeze proiecte în domeniile 
atenuării și adaptării în materie de 
schimbări climatice, infrastructurii sociale 
și economice [în special în ceea ce privește 
transportul, energia (inclusiv energia 
regenerabilă), securitatea energetică, 
infrastructura de mediu (inclusiv apa și 
canalizarea), precum și tehnologia 
informației și a comunicațiilor (TIC) și 
dezvoltării sectorului privat local, în mod 
particular în sprijinul întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM). În aceste domenii, 
integrarea regională între țările partenere, 
în special integrarea economică între țările 
în fază de preaderare, țările vecine și UE, 
trebuie să constituie un obiectiv subiacent 
pentru operațiunile de finanțare ale BEI.

bazându-se pe atuurile comparative ale BEI 
în domeniile în care aceasta a obținut deja 
succese indiscutabile. În toate regiunile 
vizate de prezenta decizie, BEI trebuie prin 
urmare să finanțeze proiecte în domeniile 
atenuării și adaptării în materie de 
schimbări climatice, infrastructurii sociale 
și economice [în special în ceea ce privește 
transportul, energia (inclusiv energia 
regenerabilă), securitatea energetică, 
infrastructura de mediu (inclusiv apa și 
canalizarea), precum și tehnologia 
informației și a comunicațiilor (TIC) și 
dezvoltării sectorului privat local, în mod 
particular în sprijinul întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM). Ar trebui reamintit 
faptul că îmbunătățirea accesului 
IMM-urilor la capital poate avea un rol 
esențial în stimularea dezvoltării 
economice și în lupta împotriva 
șomajului. În aceste domenii, integrarea 
regională între țările partenere, în special 
integrarea economică între țările în fază de 
preaderare, țările vecine și UE, trebuie să 
constituie un obiectiv subiacent pentru 
operațiunile de finanțare ale BEI. BEI 
poate sprijini prezența UE în țările 
partenere prin investiții străine directe 
care contribuie la promovarea 
transferului de tehnologie și cunoștințe, 
fie pentru investiții în domeniile 
menționate anterior, fie pe riscul său 
propriu.

Or. en

Amendamentul 49
Jan Zahradil

Propunere de decizie
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea ameliorării coerenței 
mandatului, a direcționării și mai precise a 

(11) În vederea ameliorării coerenței 
mandatului, a direcționării și mai precise a 



PE450.645v01-00 6/21 AM\833812RO.doc

RO

activității de finanțare externă a BEI înspre 
sprijinirea politicilor UE și a garantării 
unui profit maxim beneficiarilor, prezenta 
decizie trebuie să stabilească obiective 
orizontale de înalt nivel în cadrul 
mandatului referitor la operațiunile de 
finanțare ale BEI din toate țările eligibile, 
bazându-se pe atuurile comparative ale BEI 
în domeniile în care aceasta a obținut deja 
succese indiscutabile. În toate regiunile 
vizate de prezenta decizie, BEI trebuie prin 
urmare să finanțeze proiecte în domeniile 
atenuării și adaptării în materie de 
schimbări climatice, infrastructurii sociale 
și economice [în special în ceea ce privește 
transportul, energia (inclusiv energia 
regenerabilă), securitatea energetică, 
infrastructura de mediu (inclusiv apa și 
canalizarea), precum și tehnologia 
informației și a comunicațiilor (TIC)] și 
dezvoltării sectorului privat local, în mod 
particular în sprijinul întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM). În aceste domenii, 
integrarea regională între țările partenere, 
în special integrarea economică între țările 
în fază de preaderare, țările vecine și UE, 
trebuie să constituie un obiectiv subiacent 
pentru operațiunile de finanțare ale BEI.

activității de finanțare externă a BEI înspre 
sprijinirea politicilor UE și a garantării 
unui profit maxim beneficiarilor, prezenta 
decizie trebuie să stabilească obiective 
orizontale de înalt nivel în cadrul 
mandatului referitor la operațiunile de 
finanțare ale BEI din toate țările eligibile, 
bazându-se pe atuurile comparative ale BEI 
în domeniile în care aceasta a obținut deja 
succese indiscutabile. În toate regiunile 
vizate de prezenta decizie, BEI ar trebui, 
prin urmare, să finanțeze proiecte în 
domeniile atenuării și adaptării în materie 
de schimbări climatice, infrastructurii 
sociale și economice [în special în ceea ce 
privește transportul, energia (inclusiv 
energia regenerabilă), cercetarea și 
dezvoltarea în domeniul noilor surse de 
energie, securitatea energetică, 
infrastructura de mediu (inclusiv apa și 
canalizarea), precum și tehnologia 
informației și a comunicațiilor (TIC)] și 
dezvoltării sectorului privat local, în mod 
particular în sprijinul întreprinderilor mici 
și mijlocii (IMM) pentru a stimula o 
creștere economică durabilă și crearea de 
locuri de muncă. În aceste domenii, 
integrarea regională între țările partenere, 
în special integrarea economică între țările 
în fază de preaderare, țările vecine și UE, 
trebuie să constituie un obiectiv subiacent 
pentru operațiunile de finanțare ale BEI. 
BEI ar trebui să contribuie la investițiile 
străine directe ale UE în țările partenere, 
inclusiv în cadrul parteneriatelor de tip 
public-privat reciproc avantajoase, cu 
obiectivul de a promova inovarea și 
dezvoltarea în domeniile proiectelor 
menționate anterior.

Or. en

Justificare

Adaptarea la schimbările climatice este un domeniu de politică în care trebuie să se țină 
seama în mod deosebit de condițiile locale și în care eficacitatea intermediarilor financiari 
este esențială. BEI ar trebui, prin urmare, să se asigure că intermediarii financiari sunt 
răspunzători și transferă clienților lor beneficiile în conformitate cu obiectivele programelor 
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BEI.

Amendamentul 50
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Considerentul 11a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a ajunge efectiv la IMM-uri, 
BEI ar trebui să coopereze cu instituțiile 
locale de intermediere financiară din 
țările eligibile care dovedesc că au 
transferat clienților concesiile în materie 
de dobândă, au verificat proiectele 
clienților în raport cu obiectivele de 
dezvoltare ale UE și au asigurat valoare 
adăugată comparativ cu finanțarea de pe 
piață. Activitățile intermediarilor 
financiari de sprijinire a IMM-urilor ar 
trebui să fie complet transparente și 
raportate periodic BEI. 

Or. en

Justificare

Adaptarea la schimbările climatice este un domeniu de politică în care trebuie să se țină 
seama în mod deosebit de condițiile locale și în care eficacitatea intermediarilor financiari 
este esențială. BEI ar trebui, prin urmare, să se asigure că intermediarii financiari sunt 
răspunzători și transferă clienților lor beneficiile în conformitate cu obiectivele programelor 
BEI.

Amendamentul 51
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Considerentul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În temeiul prezentei decizii, BEI (13) În temeiul prezentei decizii, BEI 
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trebuie să-și accentueze orientarea spre 
dezvoltare, în strânsă coordonare cu 
Comisia și conform principiilor
consensului european privind dezvoltarea. 
Această orientare trebuie implementată 
prin câteva măsuri concrete, în mod 
particular prin întărirea capacității sale de a 
evalua aspectele sociale și de dezvoltare 
ale proiectelor, inclusiv drepturile omului 
și riscurile legate de conflicte și prin 
încurajarea consultărilor la nivel local. În 
plus, BEI trebuie să pună un mai mare 
accent pe domeniile în care posedă 
competențe solide, dobândite în cadrul 
operațiunilor de finanțare realizate pe 
teritoriul UE și care vor favoriza 
dezvoltarea țării în cauză, cum ar fi 
infrastructura de mediu (inclusiv apa și 
canalizarea), transportul sustenabil și 
măsurile de atenuare în materie de 
schimbări climatice, în mod particular în 
ceea ce privește energia regenerabilă. BEI 
trebuie de asemenea să-și intensifice 
progresiv activitatea în sprijinul sănătății și 
al educației, precum și al măsurilor de 
adaptare la schimbările climatice, 
cooperând cu alte instituții financiare 
internaționale (IFI) și instituții financiare 
bilaterale europene (IFBE), acolo unde este 
cazul. Acest lucru va necesita accesul la 
resurse concesionale și o creștere 
progresivă a resurselor umane consacrate 
activităților externe ale BEI. Activitatea 
BEI trebuie de asemenea să fie 
complementară obiectivelor și priorităților 
UE referitoare la consolidarea instituțiilor 
și reformele sectoriale. În sfârșit, BEI 
trebuie să definească un set de indicatori de 
performanță care să evalueze acele aspecte 
ale proiectelor legate de dezvoltare și 
rezultatele acestora.

trebuie să-și accentueze orientarea spre 
dezvoltare și să-și consolideze 
competențele în acest domeniu, în strânsă 
coordonare cu Comisia și aplicând
principiile consensului european privind 
dezvoltarea, precum și principiile privind 
eficacitatea ajutorului menționate în 
Declarația de la Paris din 2005 și în 
Programul de acțiune de la Accra din 
2008. Această orientare trebuie 
implementată prin câteva măsuri concrete, 
în mod particular prin întărirea capacității 
sale de a evalua aspectele sociale, de 
mediu și de dezvoltare ale proiectelor, 
inclusiv drepturile omului și riscurile legate 
de conflicte și prin încurajarea consultărilor 
la nivel local. Consultările la nivel local ar 
trebui să facă parte din procedura de due 
diligence a BEI prealabilă aprobării 
proiectelor. În plus, BEI trebuie să pună un 
mai mare accent pe domeniile în care 
posedă competențe solide, dobândite în 
cadrul operațiunilor de finanțare realizate 
pe teritoriul UE și care vor favoriza 
dezvoltarea țării în cauză, cum ar fi 
infrastructura de mediu (inclusiv apa și 
canalizarea), transportul sustenabil și 
măsurile de atenuare în materie de 
schimbări climatice, în mod particular în 
ceea ce privește energia regenerabilă. BEI 
trebuie de asemenea să-și intensifice 
progresiv activitatea în sprijinul sănătății și 
al educației, precum și al măsurilor de 
adaptare la schimbările climatice, 
cooperând cu alte instituții financiare 
internaționale (IFI) și instituții financiare 
bilaterale europene (IFBE), acolo unde este 
cazul. Acest lucru va necesita accesul la 
resurse concesionale și o creștere 
progresivă a resurselor umane consacrate 
activităților externe ale BEI. Activitatea 
BEI trebuie de asemenea să fie 
complementară obiectivelor și priorităților 
UE referitoare la consolidarea instituțiilor 
și reformele sectoriale. În sfârșit, BEI 
trebuie să definească un set de indicatori de 
performanță care să evalueze acele aspecte 
ale proiectelor legate de dezvoltare și 
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rezultatele acestora.

Or. en

Justificare

Completări menite să consolideze alinierea BEI la politicile UE în materie de dezvoltare și la 
cei 12 indicatori din Declarația de la Paris pentru măsurarea progreselor donatorilor în ceea 
ce privește eficacitatea ajutorului. 

Amendamentul 52
George Sabin Cutaș

Propunere de decizie
Considerentul 15a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) BEI ar trebui să sprijine realizarea 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 
pentru 2015 în toate regiunile în care este 
activă. 

Or. en

Amendamentul 53
Jan Zahradil

Propunere de decizie
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Activitatea BEI în țările vecine trebuie 
să se desfășoare în cadrul politicii europene 
de vecinătate, în temeiul căreia UE vizează 
dezvoltarea unor relații speciale cu țările 
vecine, în vederea stabilirii unei zone de 
prosperitate și de bună vecinătate, fondate 
pe valorile UE și caracterizate prin relații 
pașnice și apropiate bazate pe cooperare. 
Pentru atingerea acestor obiective, UE și 
partenerii săi implementează planuri de 

(16) Activitatea BEI în țările vecine trebuie 
să se desfășoare în cadrul politicii europene 
de vecinătate, în temeiul căreia UE vizează 
dezvoltarea unor relații speciale cu țările 
vecine, în vederea stabilirii unei zone de 
prosperitate și de bună vecinătate, fondate 
pe valorile UE și caracterizate prin relații 
pașnice și apropiate bazate pe cooperare. 
Pentru atingerea acestor obiective, Uniunea 
și partenerii săi implementează planuri de 
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acțiune bilaterale elaborate de comun 
acord, definind un set de priorități care 
privesc în principal chestiuni de politică și 
de securitate, aspecte economice și 
comerciale, preocupări de mediu și 
integrarea rețelelor de transport și de 
energie. Uniunea pentru Mediterana, 
Parteneriatul estic și Sinergia Mării Negre 
sunt inițiative regionale și multilaterale 
complementare politicii europene de 
vecinătate, care au ca scop încurajarea 
cooperării dintre UE și respectivul grup de 
țări partenere vecine, care se confruntă cu 
provocări comune și/sau împart un spațiu 
geografic comun. Uniunea pentru 
Mediterana sprijină ameliorarea dezvoltării 
socio-economice, solidaritatea, integrarea 
regională, dezvoltarea durabilă și 
consolidarea cunoștințelor, subliniind 
nevoia de a spori cooperarea financiară în 
sprijinul proiectelor regionale și 
transnaționale. Parteneriatul estic vizează 
crearea condițiilor necesare pentru 
accelerarea asocierii politice și promovarea 
integrării economice dintre UE și țările 
partenere din Est. Federația Rusă și UE 
sunt angajate într-un amplu parteneriat 
strategic, diferit de Politica europeană de 
vecinătate și concretizat prin Spații comune 
și Foi de parcurs. Acesta este completat la 
nivel multilateral de către Dimensiunea 
nordică, care oferă un cadru pentru 
cooperarea dintre UE, Rusia, Norvegia și 
Islanda. 

acțiune bilaterale elaborate de comun 
acord, definind un set de priorități care 
privesc în principal chestiuni de politică și 
de securitate, aspecte economice și 
comerciale, preocupări de mediu și 
integrarea rețelelor de transport și de 
energie, precum proiectul conductei de 
gaz Nabucco, care prezintă un interes 
deosebit pentru UE. Uniunea pentru 
Mediterana, Parteneriatul estic și Sinergia 
Mării Negre sunt inițiative regionale și 
multilaterale complementare politicii 
europene de vecinătate, care au ca scop 
încurajarea cooperării dintre UE și 
respectivul grup de țări partenere vecine, 
care se confruntă cu provocări comune 
și/sau împart un spațiu geografic comun. 
Uniunea pentru Mediterana sprijină 
ameliorarea dezvoltării socio-economice, 
solidaritatea, integrarea regională, 
dezvoltarea durabilă și consolidarea 
cunoștințelor, subliniind nevoia de a spori 
cooperarea financiară în sprijinul 
proiectelor regionale și transnaționale. 
Parteneriatul estic vizează crearea 
condițiilor necesare pentru accelerarea 
asocierii politice și promovarea integrării 
economice dintre UE și țările partenere din 
Est. Federația Rusă și UE sunt angajate 
într-un amplu parteneriat strategic, diferit 
de Politica europeană de vecinătate și 
concretizat prin Spații comune și Foi de 
parcurs. Acesta este completat la nivel 
multilateral de către Dimensiunea nordică, 
care oferă un cadru pentru cooperarea 
dintre UE, Rusia, Norvegia și Islanda.

Or. en
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Amendamentul 54
Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Considerentul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Activitatea BEI în țările vecine trebuie 
să se desfășoare în cadrul politicii europene 
de vecinătate, în temeiul căreia UE vizează 
dezvoltarea unor relații speciale cu țările 
vecine, în vederea stabilirii unei zone de 
prosperitate și de bună vecinătate, fondate 
pe valorile UE și caracterizate prin relații 
pașnice și apropiate bazate pe cooperare. 
Pentru atingerea acestor obiective, UE și 
partenerii săi implementează planuri de 
acțiune bilaterale elaborate de comun 
acord, definind un set de priorități care 
privesc în principal chestiuni de politică și 
de securitate, aspecte economice și 
comerciale, preocupări de mediu și 
integrarea rețelelor de transport și de 
energie. Uniunea pentru Mediterana, 
Parteneriatul estic și Sinergia Mării Negre 
sunt inițiative regionale și multilaterale 
complementare politicii europene de 
vecinătate, care au ca scop încurajarea 
cooperării dintre UE și respectivul grup de 
țări partenere vecine, care se confruntă cu 
provocări comune și/sau împart un spațiu 
geografic comun. Uniunea pentru 
Mediterana sprijină ameliorarea dezvoltării 
socio-economice, solidaritatea, integrarea 
regională, dezvoltarea durabilă și 
consolidarea cunoștințelor, subliniind 
nevoia de a spori cooperarea financiară în 
sprijinul proiectelor regionale și 
transnaționale. Parteneriatul estic vizează 
crearea condițiilor necesare pentru 
accelerarea asocierii politice și promovarea 
integrării economice dintre UE și țările 
partenere din Est. Federația Rusă și UE 
sunt angajate într-un amplu parteneriat 
strategic, diferit de Politica europeană de 
vecinătate și concretizat prin Spații comune 
și Foi de parcurs. Acesta este completat la 

(16) Activitatea BEI în țările vecine trebuie 
să se desfășoare în cadrul politicii europene 
de vecinătate, în temeiul căreia UE vizează 
dezvoltarea unor relații speciale cu țările 
vecine, în vederea stabilirii unei zone de 
prosperitate și de bună vecinătate, fondate 
pe valorile UE și caracterizate prin relații 
pașnice și apropiate bazate pe cooperare. 
Pentru atingerea acestor obiective, UE și 
partenerii săi implementează planuri de 
acțiune bilaterale elaborate de comun 
acord, definind un set de priorități care 
privesc în principal chestiuni de politică și 
de securitate, aspecte economice și 
comerciale, preocupări de mediu și de 
ordin social și integrarea rețelelor de 
transport și de energie. Uniunea pentru 
Mediterana, Parteneriatul estic și Sinergia 
Mării Negre sunt inițiative regionale și 
multilaterale complementare politicii 
europene de vecinătate, care au ca scop 
încurajarea cooperării dintre UE și 
respectivul grup de țări partenere vecine, 
care se confruntă cu provocări comune 
și/sau împart un spațiu geografic comun. 
Uniunea pentru Mediterana sprijină 
ameliorarea dezvoltării socio-economice, 
solidaritatea, integrarea regională, 
dezvoltarea durabilă și consolidarea 
cunoștințelor, subliniind nevoia de a spori 
cooperarea financiară în sprijinul 
proiectelor regionale și transnaționale și al 
IMM-urilor. Parteneriatul estic vizează 
crearea condițiilor necesare pentru 
accelerarea asocierii politice și promovarea 
integrării economice dintre UE și țările 
partenere din Est. Federația Rusă și UE 
sunt angajate într-un amplu parteneriat 
strategic, diferit de Politica europeană de 
vecinătate și concretizat prin Spații comune 
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nivel multilateral de către Dimensiunea 
nordică, care oferă un cadru pentru 
cooperarea dintre UE, Rusia, Norvegia și 
Islanda. 

și Foi de parcurs. Acesta este completat la 
nivel multilateral de către Dimensiunea 
nordică, care oferă un cadru pentru 
cooperarea dintre UE, Rusia, Norvegia și 
Islanda.

Or. fr

Amendamentul 55
Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Considerentul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) BEI trebuie să fie activă în Asia, atât 
în economiile emergente dinamice, cât și în 
țările mai puțin prospere. În această 
regiune diversificată, UE aprofundează 
parteneriatele sale strategice cu China și 
India și negocierile progresează în ceea ce 
privește noi parteneriate și acorduri de 
parteneriat și de liber schimb cu țările din 
Asia de Sud-Est. În același timp, 
cooperarea în materie de dezvoltare rămâne 
un punct central pe agenda UE; strategia de 
dezvoltare a UE pentru regiunea asiatică 
vizează eradicarea sărăciei prin sprijinirea 
creșterii economice sustenabile și 
diversificate, promovarea unui mediu 
propice și a unor condiții favorabile 
comerțului și integrării în regiune, 
ameliorarea guvernanței, sporirea 
stabilității politice și sociale și sprijinirea 
atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului din 2015. Se instituie, de comun 
acord, politici care vizează abordarea 
provocărilor comune, cum ar fi schimbările 
climatice, dezvoltarea durabilă, securitatea 
și stabilitatea, guvernanța și drepturile 
omului, precum și prevenirea și capacitatea 
de răspuns în materie de catastrofe naturale 
și umane.

(18) BEI trebuie să fie activă în Asia, atât 
în economiile emergente dinamice, cât și în 
țările mai puțin prospere. În această 
regiune diversificată, UE aprofundează 
parteneriatele sale strategice cu China și 
India și negocierile progresează în ceea ce 
privește noi parteneriate și acorduri de 
parteneriat și de liber schimb cu țările din 
Asia de Sud-Est. Aceste negocieri ar 
trebui totuși să țină cont de principiul 
reciprocității și de riscurile de dumping 
social, sanitar și de mediu. În același timp, 
cooperarea în materie de dezvoltare rămâne 
un punct central pe agenda UE; strategia de 
dezvoltare a UE pentru regiunea asiatică 
vizează eradicarea sărăciei prin sprijinirea 
creșterii economice sustenabile și 
diversificate, promovarea unui mediu 
propice și a unor condiții favorabile 
comerțului și integrării în regiune, 
ameliorarea guvernanței, sporirea 
stabilității politice și sociale și sprijinirea 
atingerii Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului din 2015. Se instituie, de comun 
acord, politici care vizează abordarea 
provocărilor comune, cum ar fi schimbările 
climatice, dezvoltarea durabilă, securitatea 
și stabilitatea, guvernanța și drepturile 
omului, precum și prevenirea și capacitatea 
de răspuns în materie de catastrofe naturale 
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și umane.

Or. fr

Amendamentul 56
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Considerentul 25 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Comisia trebuie să studieze 
dezvoltarea unei „platforme a UE pentru 
cooperare și dezvoltare” în vederea 
optimizării funcționării mecanismului de 
combinare a granturilor și a împrumuturilor 
în regiunile externe. În cadrul reflecțiilor 
sale, Comisia trebuie să consulte atât BEI, 
cât și alte instituții financiare multilaterale 
sau bilaterale europene. Această platformă 
ar continua să promoveze acorduri de 
încredere reciprocă, bazate pe avantajul 
comparativ al diferitelor instituții și 
respectând rolul și prerogativele 
instituțiilor UE în implementarea bugetului 
UE și a împrumuturilor BEI.

(25) Comisia trebuie să studieze 
dezvoltarea unei „platforme a UE pentru 
cooperare și dezvoltare” în vederea 
optimizării funcționării mecanismului de 
combinare a granturilor și a împrumuturilor 
în regiunile externe. În cadrul reflecțiilor 
sale, Comisia trebuie să consulte atât BEI, 
cât și alte instituții financiare multilaterale 
sau bilaterale europene, Parlamentul 
European și organizațiile societății civile. 
Această platformă ar continua să 
promoveze acorduri de încredere reciprocă, 
bazate pe avantajul comparativ al 
diferitelor instituții și respectând rolul și 
prerogativele instituțiilor UE în 
implementarea bugetului UE și a 
împrumuturilor BEI.

Or. en

Amendamentul 57
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operațiunile de finanțare ale BEI 
garantate de UE desfășurate în țările în 
curs de dezvoltare au drept obiectiv 
principal reducerea și, pe termen lung, 
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eradicarea sărăciei. Operațiunile de 
finanțare ale BEI garantate de UE 
desfășurate în țări terțe, altele decât țările 
în curs de dezvoltare, sunt în concordanță 
cu politica de dezvoltare a Uniunii și se 
desfășoară cu respectarea principiilor și a 
obiectivelor acțiunii sale externe.

Or. en

Justificare

Amendamentul reflectă temeiul juridic dublu, articolul 209 și articolul 212 din TFUE, pentru 
a evita o altă acțiune în fața Curții Europene de Justiție(a se vedea cauza C-155/07, 
Parlamentul/Consiliul, hotărârea din 6 noiembrie 2008).

Amendamentul 58
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Mandatul referitor la schimbările 
climatice acoperă operațiunile de finanțare 
ale BEI în toate țările vizate de prezenta 
decizie, atunci când aceste operațiuni de 
finanțare sprijină obiectivul politic 
principal al UE de combatere a 
schimbărilor climatice, prin sprijinirea 
proiectelor destinate atenuării și adaptării
în materie de schimbări climatice,
contribuind la atingerea obiectivului 
general al Convenției-cadru a Națiunilor 
Unite privind schimbările climatice 
(UNFCCC), în mod particular prin evitarea 
sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în domeniile energiei regenerabile, 
eficacității energetice și transportului 
sustenabil, sau prin întărirea capacității de 
reacție la impactul negativ al schimbărilor 
climatice asupra țărilor, sectoarelor și 
comunităților vulnerabile. Mandatul 
referitor la schimbările climatice trebuie
implementat în strânsă cooperare cu 

(4) Mandatul referitor la schimbările 
climatice acoperă operațiunile de finanțare
ale BEI în toate țările vizate de prezenta 
decizie, atunci când aceste operațiuni de 
finanțare sprijină obiectivul politic 
principal al Uniunii de combatere a 
schimbărilor climatice, prin sprijinirea 
țărilor să își respecte angajamentele în 
materie de schimbări climatice asumate în 
cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice (UNFCCC), 
în mod particular prin evitarea sau 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
în domeniile energiei regenerabile, 
eficacității energetice și transportului 
sustenabil, sau prin întărirea capacității de 
reacție la impactul negativ al schimbărilor 
climatice asupra țărilor, sectoarelor și 
comunităților vulnerabile. Mandatul 
referitor la schimbările climatice este
implementat în strânsă cooperare cu 
Comisia, combinând finanțarea BEI cu 
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Comisia, combinând finanțarea BEI cu 
resursele bugetare ale UE, în cazul în care 
acest lucru este posibil și necesar.

resursele bugetare ale UE, în cazul în care 
acest lucru este posibil și necesar. 
Mandatul opțional este considerat o 
contribuție a UE și a statelor sale membre 
la finanțarea inițială rapidă convenită la 
CP la UNFCCC de la Copenhaga din 
decembrie 2009. Proiectele care 
generează credite de carbon nu sunt luate 
în considerare pentru sprijin în cadrul 
mandatului suplimentar.

Or. en

Justificare

Împrumuturile BEI nu ar trebui să fie considerate drept contribuție a UE la respectarea 
angajamentelor sale financiare asumate la Copenhaga. Dubla contabilizare prin includerea 
proiectelor care generează credite de carbon trebuie să fie exclusă în mod expres.

Amendamentul 59
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a maximiza efectul de 
atenuare a schimbărilor climatice, BEI 
definește criterii în materie de „tehnologie 
ecologică” pe care proiectele trebuie să le 
îndeplinească pentru a fi eligibile să fie 
finanțate în temeiul mandatului referitor 
la schimbările climatice. Criteriile vizează 
în principiu eficiența energetică și 
emisiile scăzute, precum și aprovizionarea 
durabilă cu energie, excluzând sprijinirea 
oricărei tehnologii de aprovizionare cu 
energie pe bază de energie nucleară și 
fosilă. 

Or. en

Justificare

Pentru a maximiza efectul de atenuare a schimbărilor climatice, este esențial ca BEI să 
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furnizeze criterii corespunzătoare în materie de „tehnologie ecologică”.  Finanțarea în 
materie de schimbări climatice ar trebui să vizeze eficiența energetică și energiile 
regenerabile veritabile.

Amendamentul 60
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Atenuarea și adaptarea în domeniul 
schimbărilor climatice, așa cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (4).

(a) Proiectele din domeniul schimbărilor 
climatice care contribuie la respectarea 
angajamentelor țărilor din cadrul 
UNFCCC și care îndeplinesc criteriile în 
materie de „tehnologie ecologică”, în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Finanțarea în materie de schimbări climatice ar trebui să vizeze eficiența energetică și 
energiile regenerabile veritabile.

Amendamentul 61
George Sabin Cutaș

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) BEI trebuie să își intensifice progresiv
activitatea în sectoarele sociale, cum ar fi 
sănătatea și educația.

(3) BEI își intensifică activitatea în 
sectoarele sociale în vederea realizării 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Or. en
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Amendamentul 62
Iuliu Winkler

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) BEI trebuie să își intensifice progresiv 
activitatea în sectoarele sociale, cum ar fi 
sănătatea și educația.

(3) BEI își intensifică progresiv activitatea 
în sectoarele sociale, cum ar fi sănătatea și 
educația, precum și în ceea ce privește 
consolidarea capacității administrative și 
a eficienței autorităților locale.

Or. en

Justificare

Buna guvernanță este esențială pentru dezvoltarea economică; consolidarea capacității 
autorităților locale ar trebui inclusă, de asemenea, în mandatul extern general al BEI.

Amendamentul 63
Marielle De Sarnez

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) BEI trebuie să își intensifice progresiv 
activitatea în sectoarele sociale, cum ar fi 
sănătatea și educația.

(3) BEI își intensifică progresiv activitatea 
în sectoarele sociale, cum ar fi sănătatea,
educația și combaterea șomajului.

Or. fr

Amendamentul 64
Yannick Jadot

Propunere de decizie
 Articolul 5 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Coerența operațiunilor de finanțare ale 
BEI cu obiectivele de politică externă ale 

(2) Coerența operațiunilor de finanțare ale 
BEI cu obiectivele de politică externă ale 
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UE trebuie monitorizată în conformitate cu 
articolul 10.

UE este monitorizată în conformitate cu 
articolul 10. BEI elaborează indicatori de 
performanță privind aspectele legate de 
dezvoltare, mediu și drepturile omului ale 
proiectelor finanțate, precum și cu privire 
la indicatorii din Declarația de la Paris 
privind eficacitatea ajutorului, pentru a 
facilita monitorizarea.

Or. en

Justificare

Completări menite să consolideze alinierea BEI la obiectivele de politică ale UE și la cei 12 
indicatori din Declarația de la Paris pentru măsurarea progreselor donatorilor în ceea ce 
privește eficacitatea ajutorului.

Amendamentul 65
Yannick Jadot

Propunere de decizie
 Articolul 6 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BEI examinează cu diligența necesară 
aspectele legate de dezvoltare ale 
proiectelor acoperite de garanția UE. 
Normele și procedurile proprii ale BEI 
includ prevederile necesare privind 
evaluarea impactului social și de mediu al 
proiectelor și a aspectelor legate de 
drepturile omului, pentru a se asigura că 
doar proiectele sustenabile din punct de 
vedere economic, financiar, al mediului și 
social sunt sprijinite în temeiul prezentei 
decizii. 

(1) BEI aplică o procedură de due 
diligence strictă, inclusiv prin consultări 
publice la nivel local, cu privire la
aspectele legate de dezvoltare ale 
proiectelor acoperite de garanția UE,
anterior aprobării acestora, precum și, 
într-o formă corespunzătoare, cu privire 
la activitatea de creditare a 
intermediarilor financiari. Normele și 
procedurile proprii ale BEI includ 
prevederile necesare privind evaluarea 
impactului social și de mediu al proiectelor 
și a aspectelor legate de drepturile omului, 
pentru a se asigura că doar proiectele 
sustenabile din punct de vedere economic, 
financiar, al mediului și social sunt 
sprijinite în temeiul prezentei decizii. 

Or. en
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Amendamentul 66
Yannick Jadot

Propunere de decizie
 Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe lângă evaluarea ex-ante a aspectelor 
legate de dezvoltare, pe parcursul perioadei 
de implementare, BEI trebuie să 
intensifice monitorizarea inter alia a 
impactului în materie de dezvoltare al 
proiectului.

(2) Pe lângă evaluarea ex-ante a aspectelor 
legate de dezvoltare, pe parcursul perioadei 
de implementare, BEI trebuie să realizeze 
o monitorizare cuprinzătoare inter alia a 
impactului în materie de dezvoltare, de 
mediu și de drepturile omului al 
proiectului. Monitorizarea include 
performanța intermediarilor financiari. 
Rezultatele monitorizării ar trebui date 
publicității regulat.

Or. en

Amendamentul 67
Yannick Jadot

Propunere de decizie
Articolul 8a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a 
Participarea publică și comunicarea 

informațiilor
(1) BEI, împreună cu promotorul 
proiectului, se implică activ în 
organizarea consultării publice cu privire 
la aspectele sociale, de mediu și de 
dezvoltare ale proiectului. BEI identifică 
publicul afectat de proiectul finanțat de 
BEI. BEI asigură informarea la timp a 
populației locale cu privire la toate 
aspectele-cheie aferente operațiunilor 
desfășurate de BEI. Se instituie 
mecanisme adecvate de reclamații care 
sunt accesibile pe toată durata 
desfășurării operațiunilor BEI.
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(2) În cazul proiectelor pentru care 
beneficiază de garanția UE, BEI asigură 
accesibilitatea directă a documentelor 
corespunzătoare pentru public în formă 
electronică sau printr-un registru, în 
conformitate cu normele sale. 
Informațiile care urmează să fie 
prezentate și difuzate sunt actualizate în 
mod regulat și includ următoarele:

-descrierea/rezumatul proiectelor;

-rapoarte de evaluare a proiectelor 
(evaluarea impactului proiectelor din 
punct de vedere social, al mediului, al 
drepturilor omului și al dezvoltării); 

-angajamente contractuale și condiții 
privind aspectele legate de mediu, de 
dezvoltare și de drepturile omului ale 
proiectelor;

-rapoarte de monitorizare privind 
aspectele sociale, de dezvoltare și de 
mediu ale proiectelor;

- rapoarte de evaluare ex-post a 
contribuției proiectelor la dezvoltarea 
economică, eradicarea sărăciei, protecția 
mediului și consolidarea drepturilor 
omului. 

Or. en

Amendamentul 68
Jan Zahradil

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), BEI prezintă 
Comisiei rapoarte anuale cu privire la 
operațiunile de finanțare ale BEI realizate 
în temeiul prezentei decizii la nivel de 
proiect, sector, țară și regiune și la 
îndeplinirea obiectivelor strategice și a 

(2) În sensul alineatului (1), BEI prezintă 
Comisiei rapoarte anuale cu privire la 
operațiunile de finanțare ale BEI realizate 
în temeiul prezentei decizii la nivel de 
proiect, sector, țară și regiune și la 
îndeplinirea obiectivelor strategice și a 
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obiectivelor de politică externă ale UE, 
inclusiv cooperarea cu Comisia și cu alte 
instituții financiare internaționale și 
instituții bilaterale.

obiectivelor de politică externă ale UE, 
inclusiv cooperarea cu Comisia și cu alte 
instituții financiare internaționale și 
instituții bilaterale. Orice acord între BEI 
și alte IFI sau instituții bilaterale cu 
privire la operațiuni financiare aflate sub 
incidența prezentei decizii se notifică 
Parlamentului European și Consiliului în 
cadrul raportului anual al Comisiei 
menționat la articolul 10 din prezenta 
decizie.

Or. en

Amendamentul 69
Jan Zahradil

Propunere de decizie
Articolul 14 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă un raport final privind 
aplicarea prezentei decizii până la 31 
octombrie 2014.

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport final privind 
aplicarea prezentei decizii până la 31 
octombrie 2014.

Or. en


