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Amendamentul 21
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Consiliul din 12 iulie 2011 a reamintit 
că instrumentele financiare inovatoare 
trebuie evaluate comparativ cu 
instrumentele existente în ceea ce privește 
efectele de pârghie, riscurile care s-ar 
adăuga la bilanțurile autorităților publice și 
posibila excludere a instituțiilor private 
Comunicarea Comisiei privind etapa pilot 
pentru inițiativa Europa 2020 de emitere de 
obligațiuni pentru finanțarea de proiecte și 
evaluarea sa de impact, care valorifică 
rezultatele consultării publice, contribuie la 
adresarea aspectelor mai sus menționate

(6) Consiliul din 12 iulie 2011 a reamintit 
că instrumentele financiare inovatoare 
trebuie evaluate comparativ cu 
instrumentele existente în ceea ce privește 
efectele de pârghie, riscurile care s-ar 
adăuga la bilanțurile autorităților publice și 
posibila excludere a instituțiilor private 
Comunicarea Comisiei privind etapa pilot 
pentru inițiativa Europa 2020 de emitere de 
obligațiuni pentru finanțarea de proiecte și 
evaluarea sa de impact, care valorifică 
rezultatele consultării publice, contribuie la 
adresarea aspectelor mai sus menționate.
De asemenea, trebuie să se asigure că 
măsura propusă este compatibilă cu 
deciziile politice și acordurile sociale 
destinate să atingă obiective economice, 
sociale și de mediu sustenabile.

Or. lt

Amendamentul 22
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Va fi primul instrument financiar care 
aduce beneficii proiectelor de 
infrastructură din mai multe domenii cu 
nevoi similare de finanțare și, astfel, va 
genera beneficii mai mari în ceea ce 
privește impactul asupra pieței, eficiența 

(8) Va fi primul instrument financiar care 
aduce beneficii proiectelor de 
infrastructură din mai multe domenii cu 
nevoi similare de finanțare și, astfel, va 
genera beneficii mai mari în ceea ce 
privește impactul asupra pieței, eficiența 
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administrativă și utilizarea resurselor. Va 
oferi un instrument coerent pentru 
persoanele interesate din domeniul 
infrastructurilor, precum finanțatorii, 
autoritățile publice, societățile de 
construcții și operatorii.

administrativă și utilizarea resurselor. Va 
oferi un instrument coerent nu doar 
investitorilor instituționali, ci și părților 
interesate din domeniul infrastructurilor, cu 
mai puține fonduri de rezervă, precum 
finanțatorii, autoritățile publice, societățile 
de construcții și operatorii. Măsura 
financiară ar trebui, de asemenea, să 
protejeze utilizatorii de costuri excesive, în 
special în absența oricărei alte 
infrastructuri.

Or. lt

Amendamentul 23
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sprijinul din partea Uniunii Europene 
ar trebui să atenueze riscul inerent 
obligațiunilor de finanțare a proiectelor în 
asemenea măsură încât participanții pe 
piața de capital vor fi dispuși să investească 
într-un volum mai mare de astfel de 
obligațiuni, decât ar fi posibil fără sprijinul 
acordat de Uniunea Europeană

(10) Sprijinul din partea Uniunii Europene 
ar trebui să atenueze riscul inerent 
obligațiunilor de finanțare a proiectelor în 
asemenea măsură încât participanții pe 
piața de capital vor fi dispuși să investească 
într-un volum mai mare de astfel de 
obligațiuni, decât ar fi posibil fără sprijinul 
acordat de Uniunea Europeană
Obligațiunile de finanțare a proiectelor ar 
trebui să fie extinse și la proiectele 
inovatoare și demonstrative.

Or. en

Amendamentul 24
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Redresarea economică a Europei nu ar 
trebui compromisă de tot mai multe blocaje 
de trafic, de legăturile lipsă din domeniul 
energetic și de o întârziere a penetrării 
rețelelor în bandă largă, datorate 
dificultăților cu care se confruntă proiectele 
de infrastructură în obținerea de finanțări 
pe termen lung din sectorul privat sau 
public.

(11) Redresarea economică a Europei nu ar 
trebui compromisă de tot mai multe blocaje 
de trafic, de legăturile lipsă din domeniul 
energetic și de o întârziere a penetrării 
rețelelor în bandă largă, datorate 
dificultăților cu care se confruntă proiectele 
de infrastructură în obținerea de finanțări 
pe termen lung din sectorul privat sau 
public. Inițiativa privind obligațiunile de 
finanțare a proiectelor din cadrul 
Acordului de parteneriat al UE 2020 va 
asigura un cadru de eligibilitate clar sub 
rezerva unei examinări minuțioase 
democratice, ca mijloc adecvat pentru 
obținerea unor programe de investiții 
contraciclice și sustenabile, în 
conformitate cu obiectivele sociale, de 
climă și de mediu ale UE, având în același 
timp un rol catalizator, în vederea 
atragerii de capitalul privat pentru 
proiecte pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 25
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Redresarea economică a Europei nu ar 
trebui compromisă de tot mai multe blocaje 
de trafic, de legăturile lipsă din domeniul 
energetic și de o întârziere a penetrării 
rețelelor în bandă largă, datorate 
dificultăților cu care se confruntă proiectele 
de infrastructură în obținerea de finanțări 
pe termen lung din sectorul privat sau 
public.

(11) Redresarea economică a Europei nu ar 
trebui compromisă de tot mai multe blocaje 
de trafic, de legăturile lipsă din domeniul 
energetic, sistemele energetice învechite, 
deficiența în aprovizionarea cu energie și 
de o întârziere a penetrării rețelelor în 
bandă largă și incapacitatea serviciilor de 
telecomunicații datorate dificultăților cu 
care se confruntă proiectele de 
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infrastructură în obținerea de finanțări pe 
termen lung din sectorul privat sau public.

Or. en

Amendamentul 26
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Reevaluarea programelor de investiții 
în infrastructură de către statele membre în 
contextul austerității bugetare și a 
reformelor structurale ale acestora nu va 
facilita accelerarea ritmului necesară 
pentru investițiile în infrastructură.  În plus, 
creditele bancare pe termen lung pentru 
proiecte de infrastructură rămân 
insuficiente și scumpe, făcând necesare 
surse de finanțare prin împrumut 
alternative și competitive.

(12) Reevaluarea programelor de investiții 
în infrastructură de către statele membre în 
contextul austerității bugetare și a 
reformelor structurale ale acestora nu va 
facilita accelerarea ritmului necesară 
pentru investițiile în infrastructură 
necesare pentru a respecta obiectivele 
politicii strategiei Europa 2020, în special 
o tranziție către o economie cu emisii 
scăzute de carbon și eficientă în ceea ce 
privește utilizarea resurselor, pentru a 
obține o dezvoltare durabilă, astfel cum s-
a stabilit în inițiativa emblematică privind 
eficiența energetică Europa 2020. În plus, 
creditele bancare pe termen lung pentru 
proiecte de infrastructură rămân 
insuficiente și scumpe, făcând necesare 
surse de finanțare prin împrumut 
alternative și competitive.

Or. en

Amendamentul 27
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o 
etapă pilot a inițiativei Europa 2020 de 
emitere de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte în cadrul financiar actual cu 
scopul de a dezvolta finanțarea prin 
împrumut de pe piața de capital pentru 
infrastructuri într-un sens mai general și de 
a lărgi gama de instrumente financiare 
disponibile în prezent pentru proiectele din 
domeniul transporturilor.

(14) Prin urmare, ar trebui să fie lansată o 
etapă pilot a inițiativei Europa 2020 de 
emitere de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte în cadrul financiar actual cu 
scopul de a dezvolta finanțarea prin 
împrumut de pe piața de capital pentru 
infrastructuri într-un sens mai general și de 
a lărgi gama de instrumente financiare 
disponibile în prezent pentru proiectele din 
domeniul transporturilor. Etapa-pilot 
trebuie să fie urmată de o evaluare 
realizată de Comisie în cooperare cu BEI. 
Comisia, după consultarea cu părțile 
interesate implicate în proiectele etapei 
pilot trebuie să raporteze Parlamentului 
European și Consiliului până la finalul 
anului 2013.

Or. en

Amendamentul 28
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Cu toate acestea, trebuie să se aibă 
în vedere că garanțiile proiectului pot 
doar să suplimenteze modelele de 
finanțare și nu să le înlocuiască în 
totalitate.

Or. lv

Amendamentul 29
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei 
pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere 
de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui 
să fie modificate. Această etapă pilot are 
drept scop sprijinirea proiectelor de 
infrastructură cu potențial comercial din
sectoarele transporturilor, energetic și TIC, 
în timp ce, după 2013, inițiativa poate fi 
extinsă la alte sectoare.

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei 
pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere 
de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui 
să fie modificate. Această etapă pilot are 
drept scop sprijinirea proiectelor de 
infrastructură cu potențial comercial și 
beneficiile socioeconomice în linie cu 
strategia Europa 2020, în special 
inițiativa emblematică privind utilizarea 
eficientă a resurselor, în sectoarele 
transporturilor, energetic și TIC, în timp ce, 
după 2013, inițiativa ar trebui extinsă la 
alte sectoare, în special în cadrul energiei 
regenerabile și renovării clădirilor.

Or. en

Amendamentul 30
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei 
pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere 
de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui 
să fie modificate. Această etapă pilot are 
drept scop sprijinirea proiectelor de 
infrastructură cu potențial comercial din 
sectoarele transporturilor, energetic și TIC, 
în timp ce, după 2013, inițiativa poate fi 
extinsă la alte sectoare.

(15) În vederea punerii în aplicare a etapei 
pilot a inițiativei Europa 2020 de emitere 
de obligațiuni pentru finanțarea de 
proiecte, Decizia nr. 1639/2006/CE și 
Regulamentul (CE) nr. 680/2007 ar trebui 
să fie modificate. Această etapă pilot are 
drept scop sprijinirea proiectelor de 
infrastructură de interes european comun
cu potențial comercial din sectoarele 
transporturilor, energetic și TIC, în timp ce, 
după 2013, sub rezerva unei evaluări 
pozitive, inițiativa poate fi extinsă la alte 
sectoare.
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Or. en

Justificare

Din motive de subsidiaritate, Inițiativa privind obligațiunile pentru finanțarea proiectelor ar 
trebui să acopere doar proiectele de interes comun.

Amendamentul 31
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în 
punerea în aplicare a acestei etape pilot, 
datorită expertizei îndelungate a BEI ca 
finanțator major al proiectelor de 
infrastructură și dat fiind caracterul său de 
organism financiar al UE desemnat prin 
Tratat. Termenii și condițiile specifice ale 
cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și 
remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite 
printr-un acord între Comisie și BEI.

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în 
punerea în aplicare a acestei etape pilot, 
datorită expertizei îndelungate a BEI ca 
finanțator major al proiectelor de 
infrastructură și dat fiind caracterul său de 
organism financiar al UE desemnat prin 
Tratat. BEI ar trebui, de asemenea, să fie 
utilizată din ce în ce mai mult pentru 
proiectele de inovare. Termenii și 
condițiile specifice ale cooperării, inclusiv 
partajarea riscurilor și remunerația aferentă 
BEI, ar trebui stabilite printr-un acord între 
Comisie și BEI.

Or. en

Amendamentul 32
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în 
punerea în aplicare a acestei etape pilot, 
datorită expertizei îndelungate a BEI ca 
finanțator major al proiectelor de 
infrastructură și dat fiind caracterul său de 
organism financiar al UE desemnat prin 

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în 
punerea în aplicare a acestei etape pilot, 
datorită expertizei îndelungate a BEI ca 
finanțator major al proiectelor de 
infrastructură și dat fiind caracterul său de 
organism financiar al UE desemnat prin 
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Tratat. Termenii și condițiile specifice ale 
cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și 
remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite 
printr-un acord între Comisie și BEI.

Tratat. Termenii și condițiile specifice ale 
cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și 
remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite 
printr-un acord între Comisie și BEI și 
comunicate Consiliului și Parlamentului 
European.

Or. en

Amendamentul 33
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în 
punerea în aplicare a acestei etape pilot, 
datorită expertizei îndelungate a BEI ca 
finanțator major al proiectelor de 
infrastructură și dat fiind caracterul său de 
organism financiar al UE desemnat prin 
Tratat. Termenii și condițiile specifice ale 
cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și 
remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite 
printr-un acord între Comisie și BEI.

(16) Comisia ar trebui să implice BEI în 
punerea în aplicare a acestei etape pilot, 
datorită expertizei îndelungate a BEI ca 
finanțator major al proiectelor de 
infrastructură și dat fiind caracterul său de 
organism financiar al UE desemnat prin 
Tratat. Termenii și condițiile specifice ale 
cooperării, inclusiv partajarea riscurilor și 
remunerația aferentă BEI, ar trebui stabilite 
printr-un acord între Comisie și BEI, care 
vor fi prezentate Consiliului și 
Parlamentului European.

Or. en

Amendamentul 34
Edit Herczog

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Etapa pilot a inițiativei Europa 2020 
de emitere de obligațiuni pentru finanțarea 
de proiecte ar trebui să fie lansată pentru a 
pregăti facilitatea „Conectarea 

(17) Etapa pilot a inițiativei Europa 2020 
de emitere de obligațiuni pentru finanțarea 
de proiecte ar trebui să fie lansată pentru a 
pregăti facilitatea „Conectarea 



AM\893954RO.doc 11/18 PE483.729v01-00

RO

Europei“ propusă. Această etapă pilot va 
ajuta la pregătirea instrumentelor 
financiare de partajare a riscurilor din 
cadrul facilității „Conectarea Europei”.

Europei“ propusă. Această etapă pilot va 
ajuta la pregătirea instrumentelor 
financiare de partajare a riscurilor din 
cadrul facilității „Conectarea Europei”.
Decizia cu privire la continuarea 
Inițiativei privind obligațiunile pentru 
finanțarea proiectelor Europa 2020 după 
încheierea etapei-pilot ar trebui luată 
după realizarea unei evaluări temeinice a 
etapei-pilot.

Or. en

Amendamentul 35
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Solicitarea de asistență, selectarea și 
punerea în aplicare a tuturor proiectelor fac 
obiectul legislației Uniunii, în special în 
ceea ce privește ajutoarele de stat și 
urmăresc să evite crearea sau adăugarea de 
inegalități pe piață.

(18) Solicitarea de asistență, selectarea și 
punerea în aplicare a tuturor proiectelor 
sunt în linie cu obiectivele politicii pe 
termen lung ale Uniunii și supuse 
legislației Uniunii, în special în ceea ce 
privește ajutoarele de stat, transparența și 
protejarea naturii și urmăresc să evite 
crearea sau adăugarea de inegalități pe 
piață.

Or. en

Amendamentul 36
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Solicitarea de asistență, selectarea și 
punerea în aplicare a tuturor proiectelor fac 

(18) Solicitarea de asistență, selectarea și 
punerea în aplicare a tuturor proiectelor ar 
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obiectul legislației Uniunii, în special în 
ceea ce privește ajutoarele de stat și 
urmăresc să evite crearea sau adăugarea de 
inegalități pe piață.

trebui făcute în condiții de egalitate 
pentru toate proiectele și vor face obiectul 
legislației Uniunii, în special în ceea ce 
privește ajutoarele de stat și urmăresc să 
evite crearea sau adăugarea de inegalități 
pe piață.

Or. lv

Amendamentul 37
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Criteriile privind datoria pentru 
proiectele de parteneriat public-private ar 
trebui să fie aceleași ca pentru proiectele 
tradiționale lansate în cadrul procedurilor 
de achiziții publice, astfel încât să asigure 
transparența bugetară necesară, să evite 
riscurile suplimentare privind bugetul și 
să asigure că autoritățile relevante pot 
alege liber între proiectele de parteneriat 
public-private și proiectele finanțate 
tradițional.

Or. lt

Amendamentul 38
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Etapa pilot ar trebui să fie finanțată în (19) Etapa pilot ar trebui să fie finanțată în 
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2012 și 2013 prin realocări bugetare de la 
programele curente din domeniile 
transporturilor, energetic și al 
telecomunicațiilor. În acest scop, pentru 
această inițiativă ar putea fi realocate până 
la 200 milioane de euro de la bugetul TEN-
T, până la 20 milioane de euro de la 
bugetul programului-cadru pentru 
competitivitate și inovație și până la 10 
milioane de euro de la bugetul TEN-E.  
Bugetul disponibil limitează atât domeniul 
de aplicare al inițiativei, cât și numărul de 
proiecte ce pot fi sprijinite.

2012 și 2013 prin realocări bugetare de la 
programele curente din domeniile 
transporturilor, energetic și al 
telecomunicațiilor. În acest scop, pentru 
această inițiativă ar putea fi realocate până 
la 200 milioane de euro de la bugetul TEN-
T, până la 20 milioane de euro de la 
bugetul programului-cadru pentru 
competitivitate și inovație și până la 10 
milioane de euro de la bugetul TEN-E.  
Bugetul disponibil limitează atât domeniul 
de aplicare al inițiativei, cât și numărul de 
proiecte ce pot fi sprijinite și, prin urmare, 
prioritatea va fi acordată proiectelor de 
infrastructură mai inovatoare, atunci 
când desfășurarea de tehnologii noi și 
durabile creează un profil de risc mai 
mare sau când beneficiile socioeconomice 
în linie cu inițiativele emblematice 
Europa 2020 nu vor fi reflectate suficient 
în veniturile proiectului.

Or. en

Amendamentul 39
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) BEI ar trebui să solicite fonduri 
bugetare pe baza unei liste de proiecte, pe 
care BEI le consideră corespunzătoare și 
posibil de realizat. Orice astfel de solicitări 
ar trebui să fie efectuate anterior datei de 
31 decembrie 2013. Datorită complexității 
proiectelor de infrastructură de anvergură, 
aprobarea efectivă ar putea fi primită la o 
dată ulterioară, dar nu mai târziu de 31 
decembrie 2014.

(20) BEI ar trebui să solicite fonduri 
bugetare pe baza unei liste de proiecte, pe 
care BEI le consideră corespunzătoare, în 
linie cu obiectivele pe termen lung ale 
Uniunii și posibil de realizat,  Orice astfel 
de solicitări ar trebui să fie efectuate 
anterior datei de 31 decembrie 2013. 
Datorită complexității proiectelor de 
infrastructură de anvergură, aprobarea 
efectivă ar putea fi primită la o dată 
ulterioară, dar nu mai târziu de 31 
decembrie 2014.
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Amendamentul 40
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru ca măsurile prevăzute de 
prezentul regulament să fie eficiente, 
prezentul regulament ar trebui să intre în 
vigoare în ziua următoare datei publicării

Nu privește versiunea în limba română.

Or. lv

Amendamentul 41
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera (a)
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele au rolul de a promova 
inovația, transferul de tehnologie și 
diseminarea noilor tehnologii care sunt 
suficient pregătite pentru a fi lansate pe 
piață.

(2) Proiectele au rolul de a promova 
inovația, transferul de tehnologie și 
diseminarea noilor tehnologii care sunt 
suficient pregătite pentru a fi lansate pe 
piață, acordând prioritate integrării 
energiei regenerabile și transportului 
sustenabil din punct de vedere al 
mediului.

Or. en

Amendamentul 42
Jürgen Creutzmann
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) ia forma unui credit acordat de BEI 
sau a unei garanții din partea BEI în 
favoarea finanțării acordate proiectelor din 
domeniile TIC și al rețelelor în bandă 
largă;

(2a) ia forma unui credit acordat de BEI 
sau a unei garanții din partea BEI în 
favoarea finanțării acordate proiectelor de 
interes european comun din domeniile 
TIC și al rețelelor în bandă largă;

Or. en

Justificare

Din motive de subsidiaritate, doar proiectele de interes comun ar trebui acoperite.

Amendamentul 43
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia nr. 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Termenele și condițiile detaliate 
privind punerea în aplicare a 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor, inclusiv monitorizarea și 
controlul acestuia, sunt stabilite printr-un 
acord de delegare între Comisie și BEI.

(2c) Termenele și condițiile detaliate 
privind punerea în aplicare a 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor, inclusiv monitorizarea și 
controlul acestuia, sunt stabilite printr-un 
acord de delegare între Comisie și BEI, 
care vor fi prezentate Parlamentului
European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 44
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b
Decizia 1639/2006/CE
Articolul 31 – alineatul 2da (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2da) Comisia prezintă, anual, 
Parlamentului European un raport 
privind modul de utilizare, pe proiecte, a 
sumelor menționate la litera (2d). 
Raportul va conține și elemente privind 
performanța instrumentului de partajare 
a riscurilor pentru obligațiunile de 
finanțare de proiecte, precum și propuneri 
pentru creșterea performanței acestui 
mecanism.

Or. ro

Amendamentul 45
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 680/2007
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o contribuție financiară către BEI 
pentru provizioane și alocare de capital 
pentru credite sau garanții ce urmează a fi 
acordate de BEI din resurse proprii în baza 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E. 
Expunerea Uniunii Europene la 
instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor, 
inclusiv taxele de administrare și alte 
costuri eligibile, se limitează strict la 
valoarea contribuției Uniunii Europene la 
instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor, și 
nu există o datorie ulterioară la bugetului 

(g) o contribuție financiară către BEI 
pentru provizioane și alocare de capital 
pentru credite sau garanții ce urmează a fi 
acordate de BEI din resurse proprii în baza 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor în domeniul TEN-T și TEN-E. 
Expunerea Uniunii Europene la 
instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor, 
inclusiv taxele de administrare și alte 
costuri eligibile, se limitează strict la 
valoarea contribuției Uniunii Europene la 
instrumentul de partajare a riscurilor pentru 
obligațiunile de finanțare a proiectelor, și 
nu există o datorie ulterioară la bugetului 
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general al Uniunii Europene. Riscul 
rezidual inerent tuturor operațiunilor este 
suportat de BEI. Termenele și condițiile 
detaliate privind punerea în aplicare a 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor, inclusiv monitorizarea și 
controlul acestuia, sunt stabilite printr-un 
acord de delegare între Comisie și BEI. În 
2012 și 2013 poate fi realocată o sumă de 
până la 210 milioane de euro, din care până 
la 200 milioane de euro pentru proiecte din 
domeniul transporturilor și până la 10 
milioane de euro pentru proiecte din 
domeniul energetic, pentru instrumentul de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile de 
finanțare de proiecte, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 15, 
alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T 
(LGTT) și, respectiv, TEN-E. Instrumentul 
de partajare a riscurilor pentru obligațiunile 
de finanțare a proiectelor poate reutiliza 
orice venituri generate în perioada de 
investiție pentru a solicita noi credite sau 
garanții.

general al Uniunii Europene. Riscul 
rezidual inerent tuturor operațiunilor este 
suportat de BEI. Termenele și condițiile 
detaliate privind punerea în aplicare a 
instrumentului de partajare a riscurilor 
pentru obligațiunile de finanțare a 
proiectelor, inclusiv monitorizarea și 
controlul acestuia, sunt stabilite printr-un 
acord de delegare între Comisie și BEI, 
care vor fi prezentate Parlamentului
European și Consiliului. În 2012 și 2013 
poate fi realocată o sumă de până la 210 
milioane de euro, din care până la 200 
milioane de euro pentru proiecte din 
domeniul transporturilor și până la 10 
milioane de euro pentru proiecte din 
domeniul energetic, pentru instrumentul de 
partajare a riscurilor pentru obligațiunile de 
finanțare de proiecte, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 15, 
alineatul (2) din liniile bugetare ale TEN-T 
(LGTT) și, respectiv, TEN-E. Instrumentul 
de partajare a riscurilor pentru obligațiunile 
de finanțare a proiectelor poate reutiliza 
orice venituri generate în perioada de 
investiție pentru a solicita noi credite sau 
garanții.

Or. en

Amendamentul 46
Jürgen Creutzmann

Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia, în coordonare cu BEI, va 
evalua etapa-pilot și, după consultarea 
părților interesate implicate în proiectele 
din etapa-pilot, va raporta Parlamentului 
European și Consiliului până cel târziu la 
31 decembrie 2013.

Or. en
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