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Amendamentul 8
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În spiritul strategiei Europa 2020 pentru 
creștere economică durabilă și locuri de 
muncă, dezvoltarea de noi surse de energie 
regenerabile și promovarea eficienței 
energetice ar contribui la o creștere mai 
ecologică, la construirea unei economii 
competitive și durabile și la combaterea 
schimbărilor climatice. Sprijinind aceste 
politici, Europa va crea noi locuri de 
muncă și noi oportunități pe o piață mai 
ecologică, propice pentru dezvoltarea unei 
economii competitive, sigure și durabile. 

(3) În spiritul strategiei Europa 2020 pentru 
creștere economică durabilă și locuri de 
muncă, dezvoltarea de noi surse de energie 
regenerabile și promovarea eficienței 
energetice ar contribui la o creștere mai 
ecologică, la construirea unei economii 
competitive și durabile și la combaterea 
schimbărilor climatice. Sprijinind aceste 
politici, Europa va crea noi locuri de 
muncă și noi oportunități pe o piață mai 
ecologică, propice pentru dezvoltarea unei 
economii competitive, sigure și durabile. 
Cooperarea dintre diversele niveluri de 
guvernare („guvernanța pe mai multe 
niveluri”) este esențială în acest context.

Or. nl

Amendamentul 9
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asigurarea unor stimulente financiare 
suplimentare constituie un element esențial 
pentru înlăturarea obstacolelor pe care le 
reprezintă nivelul ridicat al costurilor 
inițiale și pentru încurajarea progreselor în 
domeniul energiei durabile. Sprijinirea 
investițiilor în materie de energie durabilă 
poate fi foarte eficace și benefică mai ales 
atunci când este orientată la nivel local.

(4) Asigurarea unor stimulente financiare 
suplimentare constituie un element esențial 
pentru înlăturarea obstacolelor pe care le 
reprezintă nivelul ridicat al costurilor 
inițiale și pentru încurajarea progreselor în 
domeniul energiei durabile. Sprijinirea 
investițiilor în materie de energie durabilă 
poate fi foarte eficace și benefică mai ales 
atunci când este orientată la nivel local. 
Politicile referitoare la eficiența 
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energetică ar trebui orientate spre 
implicarea concretă atât a utilizatorilor, 
cât și a operatorilor, prin politici publice, 
pentru a încuraja crearea unei piețe 
europene pentru eficiența energetică, 
oferind, astfel, oportunități pentru 
creșterea și dezvoltarea competitivă a 
sistemului.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca politicile publice să nu se limiteze la promovarea de proiecte în domeniul 
eficienței energetice, ci ar trebui să vizeze crearea unei piețe europene în acest sector. 
Ușurința de a investi în eficiența energetică și implementarea concretă a acestor inițiative ar 
trebui să fie sprijinite în primul rând de oportunități concrete de afaceri.

Amendamentul 10
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Asigurarea unor stimulente financiare 
suplimentare constituie un element esențial 
pentru înlăturarea obstacolelor pe care le 
reprezintă nivelul ridicat al costurilor 
inițiale și pentru încurajarea progreselor în 
domeniul energiei durabile. Sprijinirea 
investițiilor în materie de energie durabilă 
poate fi foarte eficace și benefică mai ales 
atunci când este orientată la nivel local.

(4) Asigurarea unor stimulente financiare 
suplimentare constituie un element esențial 
pentru înlăturarea obstacolelor pe care le 
reprezintă nivelul ridicat al costurilor 
inițiale și pentru încurajarea progreselor în 
domeniul energiei durabile. Sprijinirea 
investițiilor în materie de energie durabilă 
poate fi foarte eficace și benefică mai ales 
atunci când este orientată la nivel local. În 
acest context, trebuie să se folosească 
eficient celelalte resurse financiare 
disponibile în statele membre.

Or. nl
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Amendamentul 11
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un instrument financiar special destinat 
să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse 
regenerabile în cadrul Inițiativei de 
finanțare a energiei durabile trebuie așadar 
creat pentru a permite utilizarea fondurilor 
neangajate în temeiul capitolului II din 
Regulamentul (CE) nr. 663/2009. Acest 
instrument financiar ar trebui să sprijine 
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficiență energetică și de 
energie din surse regenerabile și să 
înlesnească finanțarea programelor de 
investiții în eficiență energetică și energie 
din surse regenerabile de către autoritățile 
publice locale și regionale, în special în 
mediul urban.

(5) Un instrument financiar special destinat 
să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse 
regenerabile în cadrul Inițiativei de 
finanțare a energiei durabile trebuie așadar 
creat pentru a permite utilizarea fondurilor 
neangajate în temeiul capitolului II din 
Regulamentul (CE) nr. 663/2009. Acest 
instrument financiar ar trebui să sprijine 
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficiență energetică și de 
energie din surse regenerabile și să 
înlesnească finanțarea programelor de 
investiții în eficiență energetică și energie 
din surse regenerabile de către autoritățile 
publice locale și regionale, în special în 
mediul urban, precum și în regiunile 
muntoase sau insulare, care prezintă un 
potențial valoros în domeniul energiilor 
regenerabile..

Or. el

Amendamentul 12
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un instrument financiar special destinat 
să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse 
regenerabile în cadrul Inițiativei de 
finanțare a energiei durabile trebuie așadar 
creat pentru a permite utilizarea fondurilor 
neangajate în temeiul capitolului II din 

(5) Un instrument financiar special destinat 
să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse 
regenerabile în cadrul Inițiativei de 
finanțare a energiei durabile trebuie așadar 
creat pentru a permite utilizarea fondurilor 
neangajate în temeiul capitolului II din 
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Regulamentul (CE) nr. 663/2009. Acest 
instrument financiar ar trebui să sprijine 
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficiență energetică și de 
energie din surse regenerabile și să 
înlesnească finanțarea programelor de 
investiții în eficiență energetică și energie 
din surse regenerabile de către autoritățile 
publice locale și regionale, în special în 
mediul urban.

Regulamentul (CE) nr. 663/2009. Acest 
instrument financiar ar trebui să sprijine 
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficiență energetică și de 
energie din surse regenerabile și să 
înlesnească finanțarea programelor de 
investiții în eficiență energetică și energie 
din surse regenerabile de către autoritățile 
publice locale și regionale, în special în 
mediul urban, dar fără a se limita la 
acesta.

Or. ro

Justificare

Este important ca instrumentele financiare destinate să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse regenerabile în cadrul Inițiativei de finanțare a 
energiei durabile să fie destinate și altor tipuri de programe decât cele pentru mediul urban.

Amendamentul 13
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Într-o perioadă caracterizată prin 
constrângeri bugetare, 
complementaritatea instrumentelor 
financiare ale UE are o importanță 
deosebită. Instrumentul ar trebui să 
completeze în mod eficient și să se bazeze 
pe instrumentele existente, în special pe 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDER), astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul (UE) nr. 
397/2009, având ca rezultat creșterea 
fondurilor potențiale disponibile prin 
FEDER pentru eficiența energetică și 
energia din surse regenerabile în sectorul 
locuințelor la 8 miliarde EUR pe perioada 
2007-2013.

Or. en
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Justificare

Ar trebui ca politicile publice să nu se limiteze la promovarea de proiecte în domeniul 
eficienței energetice, ci ar trebui să vizeze crearea unei piețe europene în acest sector. 
Ușurința de a investi în eficiența energetică și implementarea concretă a acestor inițiative ar 
trebui să fie sprijinite în primul rând de oportunități concrete de afaceri. Considerăm că este 
mai bine ca textul să menționeze Regulamentul nr. 397/2009 în loc de Regulamentul nr. 
437/2010 deoarece corespunde mai bine și este mai general, în timp ce al doilea privește 
doar comunitățile marginalizate.

Amendamentul 14
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a maximiza impactul pe termen 
scurt al fondurilor UE, instrumentul ar 
trebui să fie gestionat de unul sau mai
mulți intermediari financiari, precum
instituțiile financiare internaționale (IFI).
Selecția ar trebui să se facă pe baza 
capacității demonstrate a intermediarilor 
financiari de a utiliza fondurile în modul 
cel mai eficient și util și cu un efect de 
levier maxim între fondurile UE și 
investițiile totale, pentru ca aceste investiții 
să fie semnificative la nivelul UE.

(6) Pentru a maximiza impactul pe termen 
scurt al fondurilor UE, instrumentul ar 
trebui, într-o primă instanță, să fie
implementat de una sau mai multe dintre
instituțiile financiare internaționale (IFI).
Selecția ar trebui să se facă pe baza 
capacității demonstrate a IFI de a utiliza 
fondurile în modul cel mai eficient și util, 
cu obiectivul de a maximiza participarea 
altor investitori publici și privați și de a 
obține un efect de levier maxim între 
fondurile UE și investițiile totale, pentru ca 
aceste investiții să fie semnificative la 
nivelul UE.

Or. en

Justificare

IFI sunt cei mai potriviți actori care să se ocupe de acest instrument financiar - în special în 
perioada de implementare; de exemplu, BEI, care este singurul IFI care acoperă toate cele 
27 de țări ale UE, este singura bancă non-profit (care, astfel, prezintă garanții mult mai 
mari) și este singura obligată din punct de vedere juridic prin tratat să sprijine politicile UE 
(articolul 308). Dat fiind că obiectivul este de a institui un fond, participarea altor investitori 
publici și privați ar avea un efect de levier pentru finanțarea UE.
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Amendamentul 15
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Conform Regulamentului (CE) nr. 
663/2009, instrumentul ar trebui să se 
limiteze la finanțarea unor măsuri care au 
un impact rapid, măsurabil și substanțial 
asupra redresării economice în UE, asupra 
creșterii siguranței energetice și asupra 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Criteriile stabilite de Regulamentul (CE) 
nr. 663/2009 trebuie să se aplice integral în 
ceea ce privește selectarea și eligibilitatea 
măsurilor finanțate în cadrul 
instrumentului. Echilibrul geografic dintre 
proiecte trebuie și el considerat un element 
esențial.

(7) Conform Regulamentului (CE) nr. 
663/2009, instrumentul ar trebui să se 
limiteze la finanțarea unor măsuri care au 
un impact rapid, măsurabil și substanțial 
asupra redresării economice în UE, asupra 
creșterii siguranței energetice și asupra 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Aceste măsuri trebuie să contribuie atât la 
dezvoltarea unei economii competitive, 
conectate și ecologice, cât și la protecția 
locurilor de muncă, în conformitate cu 
obiectivele „Europa 2020”.
Criteriile stabilite de Regulamentul (CE) 
nr. 663/2009 trebuie să se aplice integral în 
ceea ce privește selectarea și eligibilitatea 
măsurilor finanțate în cadrul 
instrumentului. Echilibrul geografic dintre 
proiecte trebuie și el considerat un element 
esențial.

Or. el

Amendamentul 16
Fiona Hall

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Conform Regulamentului (CE) nr. 
663/2009, instrumentul ar trebui să se 
limiteze la finanțarea unor măsuri care au 
un impact rapid, măsurabil și substanțial 
asupra redresării economice în UE, asupra 
creșterii siguranței energetice și asupra 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Criteriile stabilite de Regulamentul (CE) 

(7) Conform Regulamentului (CE) nr. 
663/2009, instrumentul ar trebui să se 
limiteze la finanțarea unor măsuri care au 
un impact rapid, măsurabil și substanțial 
asupra redresării economice în UE, asupra 
creșterii siguranței energetice și asupra 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Criteriile stabilite de Regulamentul (CE) 
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nr. 663/2009 trebuie să se aplice integral în 
ceea ce privește selectarea și eligibilitatea 
măsurilor finanțate în cadrul 
instrumentului. Echilibrul geografic dintre 
proiecte trebuie și el considerat un 
element esențial.

nr. 663/2009 trebuie să se aplice integral în 
ceea ce privește selectarea și eligibilitatea 
măsurilor finanțate în cadrul 
instrumentului.

Or. en

Amendamentul 17
Claude Turmes

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Dată fiind necesitatea urgentă de a 
soluționa crizele economice și nevoile
energetice presante ale Uniunii, cheltuielile 
trebuie să fie eligibile începând cu 13 iulie 
2009, deoarece numeroși solicitanți au 
solicitat eligibilitatea cheltuielilor de la 
data depunerii cererilor de subvenționare, 
în conformitate cu articolul 112 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene.

(9) Date fiind necesitatea urgentă de a 
soluționa crizele economice, sociale și 
climatice și nevoile presante ale Uniunii în 
materie de siguranță a aprovizionării în 
domeniul energetic, cheltuielile trebuie să 
fie eligibile începând cu 13 iulie 2009, 
deoarece numeroși solicitanți au solicitat 
eligibilitatea cheltuielilor de la data 
depunerii cererilor de subvenționare, în 
conformitate cu articolul 112 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene.

Or. en

Justificare

În contextul formulării mandatului Comisiei temporare CRIS, precum și în textele legislative 
și rezoluțiile sale recente, Parlamentul European și-a exprimat în mod clar poziția conform 
căreia criza recentă nu a fost doar economică, ci se îmbină cu o criză socială și climatică. 
Dat fiind că textul propus și instrumentul său pot aborda în mod eficient aspectele economice, 
sociale și climatice ale acestei crize, ar trebui menționate toate aceste elemente. Aspectul 
siguranței aprovizionării ar trebui să fie foarte clar.
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Amendamentul 18
Claude Turmes

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Dată fiind necesitatea urgentă de a 
soluționa criza economică și nevoile
energetice presante ale Uniunii Europene, 
prezentul regulament trebuie să intre în 
vigoare imediat după publicare,

(10) Dată fiind necesitatea urgentă de a 
soluționa criza economică, cea socială și 
cea climatică și nevoile presante ale 
Uniunii Europene în materie de siguranță 
a aprovizionării în domeniul energetic, 
prezentul regulament trebuie să intre în 
vigoare imediat după publicare,

Or. en

Justificare

În contextul formulării mandatului Comisiei temporare CRIS, precum și în textele legislative 
și rezoluțiile sale recente, Parlamentul European și-a exprimat în mod clar poziția conform 
căreia criza recentă nu a fost doar economică, ci se îmbină cu o criză socială și climatică. 
Dat fiind că textul propus și instrumentul său pot aborda în mod eficient aspectele economice, 
sociale și climatice ale acestei crize, ar trebui menționate toate aceste elemente. Aspectul 
siguranței aprovizionării ar trebui să fie foarte clar.

Amendamentul 19
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Acest instrument financiar din 
cadrul Inițiativei de finanțare a energiei 
durabile, creat pentru realocarea 
fondurilor necheltuite în cadrul 
capitolului II din Regulamentul (CE) nr. 
663/2009, ar trebui să servească drept 
referință pentru viitoarele propuneri 
legislative în ceea ce privește destinația 
finală a fondurilor UE neangajate.

Or. en
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Amendamentul 20
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Noul cadrul financiar multianual și 
viitoarele programe-cadru în domeniul 
cercetării și dezvoltării ar trebui să 
includă categorii noi și extinse de 
cheltuieli și finanțare a asistenței tehnice, 
combinate cu sisteme inovatoare de 
stimulare financiară (cum ar fi garanțiile, 
creditele cu dobânzi preferențiale, 
instrumentele combinate și finanțările de 
proiecte) pentru a sprijini dezvoltarea și 
punerea în aplicare masivă a proiectelor 
cu un puternic potențial inovator în 
domeniul energiei durabile.

Or. en

Amendamentul 21
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) Angajamentele juridice individuale în 
temeiul capitolului II de aplicare a 
angajamentelor bugetare asumate în 2009 
și 2010 se realizează până la 
31 decembrie 2010. Angajamentele 
juridice individuale în temeiul 
articolului 22 se realizează până la 
31 martie 2011.”

„(2) Angajamentele juridice individuale în 
temeiul capitolului II de aplicare a 
angajamentelor bugetare asumate în 2009 
și 2010 se realizează până la 
31 decembrie 2010.”

Or. en
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Amendamentul 22
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(2) Angajamentele juridice individuale în 
temeiul capitolului II de aplicare a 
angajamentelor bugetare asumate în 2009 
și 2010 se realizează până la 
31 decembrie 2010. Angajamentele 
juridice individuale în temeiul 
articolului 22 se realizează până la 
31 martie 2011.”

„(2) Angajamentele juridice individuale în 
temeiul capitolului II de aplicare a 
angajamentelor bugetare asumate în 2009 
și 2010 se realizează până la 
31 decembrie 2010. Angajamentele 
juridice în temeiul articolului 22 se 
realizează până la 31 martie 2011.”

Or. en

Justificare

Angajamentele juridice se referă la instituirea instrumentului, nu la proiecte individuale cum 
este cazul in prima parte a alineatului.

Amendamentul 23
Kathleen Van Brempt

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(2), creditele care nu au putut face obiectul 
unor angajamente juridice individuale în 
temeiul capitolului II în valoare de 
114 milioane EUR și, eventual, alte credite 
care au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parțiale a proiectelor 
în conformitate cu capitolul II vor fi 
afectate unui instrument financiar în cadrul 

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(2), creditele care nu au putut face obiectul 
unor angajamente juridice individuale în 
temeiul capitolului II în valoare de 
114 milioane EUR și, eventual, alte credite 
care au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parțiale a proiectelor 
în conformitate cu capitolul II vor fi 
afectate unui instrument financiar în cadrul 
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Inițiativei de finanțare a energiei durabile. Inițiativei de finanțare a energiei durabile. 
În plus, se alocă instrumentului o sumă 
de 15 milioane EUR din programul de 
acțiune al UE pentru combaterea 
schimbărilor climatice. Această sumă este 
asigurată prin utilizarea tuturor 
dispozițiilor Acordului interinstituțional 
din 17 mai 2006, în special a punctului 
23, pentru a modifica în consecință 
plafoanele de la rubricile 1a și 2. Prin 
urmare, Comisia prezintă propunerile 
necesare privind ajustarea plafoanelor și 
crearea unei noi linii bugetare separate 
pentru instrument în cadrul bugetului 
2010.

Or. en

Justificare

Raportoarea ar dori să sublinieze că nu ar trebui să irosim resurse financiare. În special, în 
linia bugetară 07 03 23 sunt ținuți în rezervă 15 milioane EUR pentru programul de acțiune 
al UE pentru combaterea schimbărilor climatice; totuși, nu se specifică niciun temei juridic 
pentru aceasta. Deoarece cele 15 milioane de EUR sunt practic pierdute dacă nu sunt 
transferate spre instrument, raportoarea consideră că este necesar să se solicite ajustarea 
CFM și a Acordului interinstituțional în consecință. Totuși, ar trebui să se țină seama de 
faptul că ajustarea plafoanelor este de natură pur tehnică și logică.

Amendamentul 24
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(2), creditele care nu au putut face obiectul 
unor angajamente juridice individuale în 
temeiul capitolului II în valoare de 
114 milioane EUR și, eventual, alte credite 
care au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parțiale a proiectelor 
în conformitate cu capitolul II vor fi 

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(2), creditele care nu au putut face obiectul 
unor angajamente juridice individuale în 
temeiul capitolului II în valoare de 114 
milioane EUR și, eventual, alte credite care 
au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parțiale a proiectelor 
în conformitate cu capitolul II vor fi 
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afectate unui instrument financiar în cadrul 
Inițiativei de finanțare a energiei durabile.

afectate unui instrument financiar în cadrul 
Inițiativei de finanțare a energiei durabile
în scopul dezvoltării unor instrumente de 
finanțare adecvate, în cooperare cu banca 
Europeană de Investiții și cu alte instituții 
internaționale de credit, pentru a stimula 
puternic proiectele în domeniul eficienței 
energetice și proiectele ce vizează 
exploatarea surselor de energie 
regenerabile.

Or. el

Amendamentul 25
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(2), creditele care nu au putut face obiectul 
unor angajamente juridice individuale în 
temeiul capitolului II în valoare de 
114 milioane EUR și, eventual, alte credite 
care au devenit disponibile ca urmare a 
neexecutării totale sau parțiale a 
proiectelor în conformitate cu capitolul II 
vor fi afectate unui instrument financiar în 
cadrul Inițiativei de finanțare a energiei 
durabile.

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul 
(2), creditele care nu au putut face obiectul 
unor angajamente juridice individuale în 
temeiul capitolului II în valoare de 
114 milioane EUR vor fi afectate unui 
instrument financiar în cadrul Inițiativei de 
finanțare a energiei durabile.

Or. en

Amendamentul 26
Evžen Tošenovský

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 3 
alineatul (2), creditele care devin 
disponibile ca urmare a punerii în 
aplicare incomplete sau a nepunerii în 
aplicare a proiectelor din cadrul 
capitolului II sunt folosite pentru 
proiectele puse pe lista/o listă de rezervă.

Or. en

Amendamentul 27
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul financiar va sprijini 
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficiență energetică și de 
energie din surse regenerabile și va înlesni 
finanțarea investițiilor în eficiență 
energetică și energie din surse regenerabile 
de către autoritățile publice municipale, 
locale și regionale. Acest instrument va fi 
implementat în conformitate cu dispozițiile 
privind delegarea sarcinilor de execuție a 
bugetului prevăzute de regulamentul 
financiar și normele sale de aplicare.

Instrumentul financiar va sprijini 
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficiență energetică, de 
economisire a energiei și de energie din 
surse regenerabile și va înlesni finanțarea 
investițiilor în eficiență energetică, 
economisirea energiei și energie din surse 
regenerabile de către autoritățile publice 
naționale, municipale, locale și regionale. 
Acest instrument va fi implementat în 
conformitate cu dispozițiile privind 
delegarea sarcinilor de execuție a bugetului 
prevăzute de regulamentul financiar și 
normele sale de aplicare.

Or. en
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Amendamentul 28
Claude Turmes

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul financiar va sprijini
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficiență energetică și de 
energie din surse regenerabile și va înlesni 
finanțarea investițiilor în eficiență 
energetică și energie din surse regenerabile 
de către autoritățile publice municipale, 
locale și regionale. Acest instrument va fi 
implementat în conformitate cu dispozițiile 
privind delegarea sarcinilor de execuție a 
bugetului prevăzute de regulamentul 
financiar și normele sale de aplicare.

Instrumentul financiar va fi folosit pentru
dezvoltarea unor proiecte rentabile în 
materie de eficiență energetică și de 
energie din surse regenerabile și va înlesni 
finanțarea investițiilor în eficiență 
energetică și energie din surse regenerabile 
de către autoritățile publice municipale, 
locale și regionale. Acest instrument va fi 
implementat în conformitate cu dispozițiile 
privind delegarea sarcinilor de execuție a 
bugetului prevăzute de regulamentul 
financiar și normele sale de aplicare.

Or. en

Justificare

Clarificarea rolului instrumentului.

Amendamentul 29
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul va fi utilizat pentru proiecte 
în domeniul energiei durabile, în special în 
mediul urban. Printre acestea se numără:

Instrumentul va fi utilizat pentru proiecte 
în domeniul energiei durabile, în special în 
mediul urban, în conformitate cu inițiativa 
proiectelor urbane inteligente în cadrul 
planului SET.. Printre acestea se numără:

Or. en
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Amendamentul 30
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul va fi utilizat pentru proiecte 
în domeniul energiei durabile, în special în 
mediul urban. Printre acestea se numără:

Instrumentul va fi utilizat pentru proiecte 
în domeniul energiei durabile, în special în 
mediul urban, precum și în regiunile 
muntoase și insulare care prezintă un 
potențial valoros în domeniul energiilor 
regenerabile. Printre acestea se numără:

Or. el

Amendamentul 31
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul va fi utilizat pentru proiecte 
în domeniul energiei durabile, în special în 
mediul urban. Printre acestea se numără:

Instrumentul va fi utilizat pentru proiecte 
în domeniul energiei durabile, în special în 
mediul urban, dar fără a se limita la 
acesta. Printre acestea se numără:

Or. ro

Justificare

Este important ca instrumentele financiare destinate să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse regenerabile în cadrul Inițiativei de finanțare a 
energiei durabile să fie destinate și altor tipuri de programe decât cele pentru mediul urban.
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Amendamentul 32
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) proiecte care demonstrează un 
potențial ridicat în materie de inovare și 
din punct de vedere economic și care 
folosesc proceduri noi și cele mai bune 
tehnologii disponibile;

Or. en

Justificare

Inovația este un aspect-cheie de care trebuie să se țină seama la redactarea unui plan de 
redresare economică. Pentru menținerea competitivității economiei europene, potențialul de 
inovare ar trebui să constituie întotdeauna un criteriu foarte important pentru alegerea 
proiectelor. Termenul „cele mai bune tehnologii disponibile” este mai bun decât „tehnologii 
noi”, dat fiind că instrumentul cel mai potrivit pentru finanțarea noilor tehnologii în 
domeniul eficienței energetice este PC7, nu planul de redresare economică. Dat fiind că 
instrumentul vizează autoritățile publice, ar trebui să le cerem să implementeze cele mai bune 
tehnologii disponibile, nu tehnologii noi și inovatoare.

Amendamentul 33
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) surse de energie regenerabile 
descentralizate și integrate în mediul local;

(c) surse de energie regenerabile 
descentralizate și integrate în mediul local, 
inclusiv sisteme fotovoltaice integrate în 
elementele arhitectonice;

Or. en
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Justificare

În conformitate cu opinia legislatorilor, exprimată prin aprobarea Directivei privind 
performanța energetică a clădirilor (COM(2008)0780), clădirile, care reprezintă 40% din 
consumul energetic al UE, pot determina economii importante de energie și pot fi dotate cu 
ușurință cu sisteme de energie regenerabilă cum ar fi echipamentul fotovoltaic, care sunt 
necesare pentru a obține clădiri cu consum de energie apropiat de 0.

Amendamentul 34
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) surse de energie regenerabile 
descentralizate și integrate în mediul local;

(c) surse de energie regenerabile 
descentralizate și integrate în mediul local; 
integrarea surselor de energie 
regenerabile descentralizate în rețeaua 
electrică;

Or. en

Amendamentul 35
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) îmbunătățirea infrastructurilor de 
rețea pentru a limita pierderile de energie 
și a include noi surse energetice;

Or. el
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Amendamentul 36
Claude Turmes

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) transportul urban nepoluant, care 
contribuie la creșterea eficienței 
energetice și la integrarea surselor de 
energie regenerabile;

(d) transportul urban nepoluant, inclusiv 
un transfer modal spre transportul public 
și spre vehiculele electrice bazate pe surse 
regenerabile de energie pentru a sprijini 
creșterea economiilor de energie în cazul 
orașelor, municipalităților și regiunilor;

Or. en

Justificare

Ar trebui recunoscut aspectul transferului modal către transportul public și vehiculele 
electrice, care vor avea un rol mai mare în viitor. Acest lucru este deosebit de important 
pentru municipalități, orașe și regiuni, care sunt principalii beneficiari ai instrumentului 
financiar.

Amendamentul 37
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) infrastructurile locale, inclusiv 
iluminatul public eficient și contoarele și 
rețelele inteligente, care utilizează la 
maximum TIC.

(e) infrastructurile locale, inclusiv 
iluminatul public eficient, soluțiile de 
stocare a energiei și contoarele și rețelele 
inteligente, care utilizează la maximum 
TIC.

Or. en
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Amendamentul 38
Claude Turmes

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) proiecte-pilot și demonstrative, 
proiecte care implică tehnologii noi și 
inovatoare în domeniul eficienței 
energetice și al energiilor regenerabile și 
organizații ale Agendei Locale 21, în 
măsura în care sunt îndrituite să 
gestioneze fonduri;

Or. en

Justificare

Testarea unor soluții inovatoare contribuie la câștigarea de experiență în vederea 
identificării celor mai bune practici. Implicarea Agendei Locale 21 ajută la includerea 
actorilor care efectuează deja experimente cu soluții inovatoare adaptate caracteristicilor 
locale.

Amendamentul 39
Lena Ek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile generale asociate fondului nu 
depășesc 3% din total.

Or. en
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Amendamentul 40
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul poate fi utilizat pentru a 
stimula, pentru a oferi asistență tehnică și 
pentru a sensibiliza autoritățile naționale și 
locale, precum și pentru a asigura utilizarea 
optimă a fondurilor structurale și a 
Fondului de coeziune, în special în vederea 
ameliorării eficienței energetice și a 
folosirii energiei regenerabile în locuințe și 
în alte tipuri de clădiri.

Instrumentul poate fi utilizat pentru a 
furniza stimulente, inclusiv pentru 
constituirea și alocarea de capital pentru 
împrumuturi, garanții, capital și alte 
produse financiare. Instrumentul ar 
trebui să sprijine demararea proiectelor. 
Acestea sunt proiecte care demonstrează 
validitate economică și financiară (sunt 
rentabile) pentru a refinanța investițiile 
alocate de către fond și pentru a atrage 
investiții publice și private în cadrul 
„parteneriatelor public-privat". În plus, 
un procentaj de până la 10% din 
fondurile menționate la articolul 22 pot fi 
folosite pentru a furniza asistență tehnică 
și pentru a sensibiliza autoritățile naționale 
și locale, precum și pentru a asigura 
utilizarea optimă a fondurilor structurale și 
a Fondului de coeziune, în special în 
vederea ameliorării eficienței energetice și 
a folosirii energiei regenerabile în locuințe 
și în alte tipuri de clădiri. Asistența tehnică 
ar trebui să vină în completarea 
instrumentelor existente finanțate de către 
Uniune, în special a programului Elena, 
evitând suprapunerile cu alte instrumente 
financiare.

Or. en

Justificare

Instrumentul ar trebui să beneficieze în mod clar de flexibilitatea necesară pentru a furniza 
produsele financiare adecvate pentru a impulsiona cererea pieței. Asistența financiară ar 
trebui să acopere o parte precisă a bugetului general și ar trebui să fie mai bine specificată. 
Menționarea programului Elena este o cale pentru a asigura o mai bun coordonare a 
acțiunilor între diverse instrumente financiare comunitare.
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Amendamentul 41
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul poate fi utilizat pentru a 
stimula, pentru a oferi asistență tehnică și 
pentru a sensibiliza autoritățile naționale 
și locale, precum și pentru a asigura 
utilizarea optimă a fondurilor structurale și 
a Fondului de coeziune, în special în 
vederea ameliorării eficienței energetice și 
a folosirii energiei regenerabile în locuințe 
și în alte tipuri de clădiri.

Instrumentul poate fi utilizat pentru a 
asigura utilizarea optimă a fondurilor 
structurale și a Fondului de coeziune, în 
special în vederea ameliorării eficienței 
energetice și a folosirii energiei 
regenerabile în locuințe și în alte tipuri de 
clădiri.

Or. ro

Justificare

Este important ca instrumentele financiare destinate să sprijine inițiativele în materie de 
eficiență energetică și de energie din surse regenerabile în cadrul Inițiativei de finanțare a 
energiei durabile să contribuie la creșterea absorbției de fonduri europene pentru eficiența 
energetică a clădirilor și să finanțeze, în principal, proiecte care vor contribui în mod efectiv 
la creșterea eficienței energetice a clădirilor.

Amendamentul 42
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul poate fi utilizat pentru a 
stimula, pentru a oferi asistență tehnică și 
pentru a sensibiliza autoritățile naționale și 
locale, precum și pentru a asigura utilizarea 
optimă a fondurilor structurale și a 

Instrumentul poate fi utilizat pentru a 
acorda stimulente, pentru a reduce 
riscurile, pentru a oferi asistență tehnică și 
pentru a sensibiliza autoritățile naționale și 
locale, precum și pentru a asigura utilizarea 
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Fondului de coeziune, în special în vederea 
ameliorării eficienței energetice și a 
folosirii energiei regenerabile în locuințe și 
în alte tipuri de clădiri.

optimă a fondurilor structurale și a 
Fondului de coeziune, în special în vederea 
ameliorării eficienței energetice și a 
folosirii energiei regenerabile în locuințe și 
în alte tipuri de clădiri.

Or. en

Justificare

Acest risc financiar și tehnic este legat de lipsa de finanțare și de posibilitatea ca defecțiunile 
de ordin tehnic să facă operațiunea să devină neprofitabilă. Sistemele de acoperire a riscului 
vizează rambursarea unui anume procentaj al investițiilor. S-ar putea dezvolta un sistem la 
nivel european, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, pentru diverse tehnologii în 
domeniul energiei.

Amendamentul 43
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul 1080/2006 privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională 
include acordarea de sprijin pentru 
crearea și dezvoltarea instrumentelor de 
finanțare precum capitalul de risc, 
fondurile de împrumut și de garanție, 
fondurile de dezvoltare locală, subvențiile 
la dobândă, conectarea la rețea, 
cooperarea și schimbul de experiență 
între regiuni, orașe și actorii sociali, 
economici și de mediu relevanți, inclusiv 
în domeniul eficienței energetice.

Or. en

Justificare

Regulamentul 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională include deja 
acordarea de sprijin pentru crearea și dezvoltarea instrumentelor de finanțare precum 
capitalul de risc, fondurile de împrumut și de garanție, fondurile de dezvoltare locală, 
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subvențiile la dobândă, conectarea la rețea, cooperarea și schimbul de experiență între 
regiuni, orașe și actorii sociali, economici și de mediu relevanți, inclusiv  în domeniul 
eficienței energetice. Acesta a fost, deja, folosit pentru crearea, în unele state membre, de 
fonduri de rulment pentru eficiența energetică a locuințelor.

Amendamentul 44
Herbert Reul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea I – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cei care vor beneficia de instrument vor fi 
autoritățile publice, de preferință cele de la 
nivel regional și local, sau organismele 
private care acționează în numele acestor 
autorități publice. O atenție deosebită se 
va acorda propunerilor care implică 
cooperarea unor astfel de organisme cu 
asociațiile pentru locuințe și agențiile de 
dezvoltare.

Cei care vor beneficia de instrument vor fi 
autoritățile publice locale și regionale, 
întreprinderile publice și persoanele fizice 
și juridice de drept privat. O atenție 
deosebită se va acorda propunerilor care 
implică cooperarea unor astfel de 
organisme cu asociațiile pentru locuințe, 
întreprinderilor municipale furnizoare de 
energie și agențiile de dezvoltare.

Or. de

Amendamentul 45
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea II – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul va fi aplicat de unul sau mai 
mulți intermediari financiari, precum 
instituțiile financiare internaționale (IFI). 
Selecția se va face pe baza capacității 
demonstrate a intermediarilor financiari
de a utiliza fondurile în modul cel mai 
eficient și util, conform normelor și 

Instrumentul va fi aplicat de una sau mai 
multe instituții financiare internaționale
(IFI). Selecția se va face pe baza capacității 
demonstrate a IFI de a utiliza fondurile în 
modul cel mai eficient și util, conform 
normelor și criteriilor stabilite în prezenta 
anexă.
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criteriilor stabilite în prezenta anexă.

Or. en

Justificare

IFI sunt cei mai potriviți actori - în special în perioada de înființare; de exemplu, BEI, care 
este singurul IFI care acoperă toate cele 27 de țări ale UE, este singura bancă non-profit 
(care, astfel, prezintă garanții mult mai mari) și este singura obligată din punct de vedere 
juridic prin tratat să sprijine politicile UE (articolul 308). Dat fiind că obiectivul este de a 
institui un fond, participarea altor investitori publici și privați ar avea un efect de levier 
pentru finanțarea UE. Amendamentul furnizează o definiție mai bine circumscrisă a plății 
către intermediari financiari, ceea ce va garanta un flux maxim de fonduri către 
municipalități.

Amendamentul 46
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea II – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru eficientizarea utilizării fondurilor 
europene și a punerii la dispoziția celor 
interesați a celor mai bune practici, în 
situația în care un intermediar financiar a 
aplicat acest instrument într-unul din 
statele membre, va pune la dispoziția 
tuturor celorlalte state membre, 
Parlamentului European și Comisiei 
Europene, în mod gratuit, modelul 
aplicat.

Or. ro

Justificare

Pentru a eficientiza resursele financiare alocate instrumentului și pentru a facilita schimbul 
de bune practici în domeniu, între statele membre
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Amendamentul 47
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea II – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii financiari vor respecta 
cerințele aplicabile privind delegarea 
sarcinilor de execuție a bugetului prevăzute 
de regulamentul financiar și normele sale 
de aplicare, în special în ceea ce privește 
normele de achiziție, controlul intern, 
contabilitatea și auditul extern. Acestor 
intermediari financiari nu li se va pune la 
dispoziție niciun alt fond în afara celor 
pentru cheltuielile de gestionare sau 
costurile legate de crearea și 
implementarea instrumentului.

Intermediarii financiari vor respecta 
cerințele aplicabile privind delegarea 
sarcinilor de execuție a bugetului prevăzute 
de regulamentul financiar și normele sale 
de aplicare, în special în ceea ce privește 
normele de achiziție, controlul intern, 
contabilitatea și auditul extern. 
Intermediarii financiari vor putea să 
factureze doar pentru comisioanele de 
gestionare sau pentru alte costuri eligibile 
legate de constituirea și utilizarea 
instrumentului.

Or. en

Justificare

IFI sunt cei mai potriviți actori - în special în perioada de înființare; de exemplu, BEI, care 
este singurul IFI care acoperă toate cele 27 de țări ale UE, este singura bancă non-profit 
(care, astfel, prezintă garanții mult mai mari) și este singura obligată din punct de vedere 
juridic prin tratat să sprijine politicile UE (articolul 308). Dat fiind că obiectivul este de a 
institui un fond, participarea altor investitori publici și privați ar avea un efect de levier 
pentru finanțarea UE. Amendamentul furnizează o definiție mai bine circumscrisă a plății 
către intermediari financiari, ceea ce va garanta un flux maxim de fonduri către 
municipalități.

Amendamentul 48
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea II – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii financiari vor respecta Intermediarii financiari vor respecta 
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cerințele aplicabile privind delegarea 
sarcinilor de execuție a bugetului prevăzute 
de regulamentul financiar și normele sale 
de aplicare, în special în ceea ce privește 
normele de achiziție, controlul intern, 
contabilitatea și auditul extern. Acestor 
intermediari financiari nu li se va pune la 
dispoziție niciun alt fond în afara celor 
pentru cheltuielile de gestionare sau 
costurile legate de crearea și 
implementarea instrumentului.

cerințele aplicabile privind delegarea 
sarcinilor de execuție a bugetului prevăzute 
de regulamentul financiar și normele sale 
de aplicare, în special în ceea ce privește 
normele de achiziție, controlul intern, 
contabilitatea și auditul extern. Acestor 
intermediari financiari nu li se va pune la 
dispoziție niciun alt fond în afara celor 
pentru cheltuielile de gestionare sau 
costurile legate de crearea și 
implementarea instrumentului, cheltuieli 
care nu pot depăși 5 % din valoarea 
fiecărei utilizări a instrumentului.

Or. ro

Justificare

Este esențial ca instrumentul financiar pentru proiecte în domeniul energiei durabile să fie 
utilizat în principal la proiecte care vor contribui în mod efectiv la creșterea eficientei 
energetice. De aceea, este necesar ca cheltuielile de gestionare sau costurile legate de 
crearea și implementarea instrumentului să fie limitate la 5 % din valoare alocată 
instrumentului.

Amendamentul 49
Antonio Cancian, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea II – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenii și condițiile specifice ale 
instrumentului, inclusiv în materie de 
monitorizare și control, vor fi prevăzute 
într-un acord (în acordurile) dintre Comisie 
și intermediarii financiari.

Termenii și condițiile specifice ale 
instrumentului, inclusiv în materie de 
monitorizare și control, vor fi prevăzute 
într-un acord (în acordurile) dintre Comisie 
și IFI. Acordul(acordurile) ar trebui să 
dispună furnizarea periodică de 
informații Comisiei și Parlamentului 
European cu privire la măsurile luate 
pentru implementarea instrumentului.

Or. en



AM\823030RO.doc 29/34 PE445.669v01-00

RO

Justificare

 Amendamentul vizează garantarea implicării atât a Parlamentului European, cât și a 
Comisiei Europene în activitatea de monitorizare a implementării instrumentului.

Amendamentul 50
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea II – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Termenii și condițiile specifice ale 
instrumentului, inclusiv în materie de 
monitorizare și control, vor fi prevăzute 
într-un acord (în acordurile) dintre Comisie 
și intermediarii financiari.

Termenii și condițiile specifice ale 
instrumentului, inclusiv în materie de 
monitorizare și control, vor fi prevăzute 
într-un acord (în acordurile) dintre Comisie 
și intermediarii financiari ce va fi transmis 
Parlamentului European pentru 
informare. Comisia va publica toate 
utilizările instrumentului pe site-ul 
www.buildup.eu.

Or. ro

Justificare

Această modificare este necesară pentru a asigura transparența utilizării instrumentului și 
pentru a încuraja schimbul de bune practici în domeniu, între statele membre.

Amendamentul 51
Lena Ek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea II – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ar trebui să instituie un sistem 
online integrat și ușor de utilizat care să 
permită punerea la dispoziție a tuturor 
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informațiilor electronice referitoare la 
gestionarea programului, cum ar fi 
procedurile de înscriere, calendarul, 
normele și regulamentul aplicabil, o 
prezentare generală a rapoartelor și 
proiectelor active și a celor încheiate.

Or. en

Justificare

Pentru a putea utiliza mai ușor instrumentul și pentru a încuraja participanții de dimensiuni 
mai mici, toate informațiile ar trebui să fie ușor de găsit online. Îmbunătățirea accesului la 
program și a sprijinului acordat utilizatorilor poate fi realizată prin îmbunătățirea 
documentelor orientative. Acest lucru poate fi realizat prin optimizarea sistemelor IT, prin 
sprijinirea managementului de proiect și prin asigurarea unui sprijin personalizat. Din acest 
motiv, ar trebui sprijinită integrarea deplină a subvențiilor, evaluărilor și propunerilor într-o 
platformă IT unică. Aceasta ar trebui să fie fiabilă, flexibilă și ușor de utilizat.

Amendamentul 52
Anni Podimata

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea III – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul se va limita la finanțarea unor 
măsuri care au un impact rapid, măsurabil 
și substanțial asupra redresării economice 
în UE, asupra creșterii siguranței 
energetice și asupra reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră.

Instrumentul se va limita la finanțarea unor 
măsuri care au un impact rapid, măsurabil 
și substanțial asupra redresării economice 
în UE, asupra creșterii siguranței 
energetice și asupra reducerii emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Aceste măsuri 
trebuie să contribuie atât la dezvoltarea 
unei economii competitive, conectate și 
ecologice, cât și la protecția locurilor de 
muncă, în conformitate cu obiectivele 
„Europa 2020”.

Or. el
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Amendamentul 53
Lena Ek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea III – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada de timp dintre data de depunere 
a cererii de finanțare a unui proiect și 
decizia finală nu depășește două luni.

Or. en

Justificare

În sensul prezentului regulament este de importanță capitală ca proiectele să poată demara 
de îndată ce este posibil.

Amendamentul 54
Lena Ek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea III – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revizia financiară finală a unui proiect 
individual trebuie efectuată în termen de 
un an de la încheierea acestuia.

Or. en

Justificare

Pentru a încuraja participarea și a crește previzibilitatea pentru participanții de dimensiuni 
mai mici, procedurile de revizuire ar trebui încheiate cât de repede cu putință. Acest lucru 
corespunde, de asemenea, cu ideea generală care stă la baza propunerii Comisiei, și anume 
că procedura ar trebui să fie rapidă și simplă.
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Amendamentul 55
Claude Turmes

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea III – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) și-au luat angajamentul politic de a 
combate schimbările climatice, stabilindu-
și ținte concrete;

(a) și-au luat angajamentul politic de a 
combate schimbările climatice, stabilindu-
și un obiectiv precis de reduce a emisiilor 
de gaze cu efect de seră până în 2020, 
care să fie cel puțin echivalent cu 
angajamentul Uniunii pentru 2020;

Or. en

Justificare

Pentru a garanta existența unor politici credibile și solide, Uniunea Europeană ar trebui să 
sprijine doar proiectele care respectă propriile obiective stabilite.

Amendamentul 56
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea III – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispun de un inventar al emisiilor și
elaborează strategii multianuale pentru a-și 
atinge țintele;

(b) elaborează strategii multianuale pentru 
a-și atinge țintele;

Or. ro

Justificare

Pentru a crește numărul autorităților publice eligibile, este important ca acestora să li se dea 
șansa să își dezvolte un sistem de inventariere a emisiilor.
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Amendamentul 57
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 663/2009
Anexa II – partea III – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispun de un inventar al emisiilor și 
elaborează strategii multianuale pentru a-și 
atinge țintele;

(b) țara/statul membru de care aparțin 
dispune de un inventar al emisiilor și 
elaborează strategii multianuale pentru a-și 
atinge țintele;

Or. en

Justificare

Nu este considerat folositor să se solicite autorităților locale inventare de emisii sau obiective 
locale specifice de reducere a emisiilor, dat fiind că politicile de mediu de reducere a poluării 
sunt concepute de obicei la nivel național/global și s-au dovedit a fi mai eficiente în acest fel.

Amendamentul 58
Lena Ek

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următorul articol:
„Articolul 1a

Raport anual adresat Parlamentului 
European
Comisia transmite Parlamentului 
European un raport anual referitor la 
progresul înregistrat de proiecte și de 
instrument.”

Or. en

Justificare

Pentru a crește transparența, Comisia ar trebui să transmită un raport Parlamentului 
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European.


