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Amendamentul 1
Peter Skinner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că multitudinea de instrumente 
financiare și de programe europene de 
cofinanțare constituie un element care 
generează confuzie și incertitudine în 
rândul persoanelor publice și private care 
vor să beneficieze de acestea; din acest 
motiv, dorește o raționalizare și o 
coordonare, în vederea utilizării eficiente a 
acestor instrumente și programe într-un 
cadru unitar și coerent, inclusiv a 
fondurilor structurale;

1. constată că multitudinea de instrumente 
financiare și de programe europene de 
cofinanțare constituie un element care 
generează confuzie și incertitudine în 
rândul persoanelor publice și private care 
vor să beneficieze de acestea; solicită ca o
analiză să fie realizată pentru a stabili 
cele mai eficiente mijloace de plată către 
candidați, în vederea încurajării utilizării 
eficiente a acestor instrumente și fonduri 
structurale într-un cadru unitar și coerent;

Or. en

Amendamentul 2
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că multitudinea de instrumente 
financiare și de programe europene de 
cofinanțare constituie un element care 
generează confuzie și incertitudine în 
rândul persoanelor publice și private care 
vor să beneficieze de acestea; din acest 
motiv, dorește o raționalizare și o 
coordonare, în vederea utilizării eficiente a 
acestor instrumente și programe într-un 
cadru unitar și coerent, inclusiv a 
fondurilor structurale;

1. constată că multitudinea de instrumente 
financiare și de programe europene de 
cofinanțare constituie un element care 
generează confuzie și incertitudine în 
rândul persoanelor publice și private care 
vor să beneficieze de acestea; din acest 
motiv, dorește o raționalizare și o 
coordonare, în vederea utilizării eficiente a 
acestor instrumente și programe într-un 
cadru unitar și coerent, inclusiv a 
fondurilor structurale; în acest sens, salută 
ideea Comisiei de regrupare 
transsectorială a instrumentelor, precum 
mecanismul Conectarea Europei, pentru 
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a crea un instrument comun și pentru a 
exploata singergiile transsectoriale; 
recomandă Comisiei să se asigure că 
proiectelor transsectoriale, precum 
rețelele inteligente, le este acordată 
prioritate și le sunt alocate finanțări 
specifice pentru a beneficia pe deplin de 
un instrument financiar multisectorial;

Or. en

Amendamentul 3
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. susține pe deplin evaluarea Comisiei 
conform căreia prin catalizarea 
investițiilor legate de îmbunătățirea 
eficienței energetice, de sursele de energie 
regenerabile și de infrastructura conexă, 
instrumentele financiare inovatoare pot 
contribui la o economie și o societate 
rezistente la schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 4
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. arată că anumite instrumente 
financiare deja operaționale în sectorul 
energetic, precum Fondul european 
pentru eficiență energetică (EEEF) și 
fondul Marguerite produc totuși rezultate 

2. observă că fondul Marguerite a finanțat 
până în prezent un număr destul de limitat 
de proiecte; solicită Comisiei să depună 
eforturi pentru a îmbunătăți 
performanțele acestui fond; consideră că 
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inferioare așteptărilor; astfel, observă că 
fondul Marguerite a finanțat până în 
prezent un număr destul de limitat de 
proiecte, în timp ce Fondul european 
pentru eficiență energetică acționează 
oferind celor care doresc să se folosească 
de acesta, condiții de finanțare similare, 
dacă nu mai puțin favorabile, față de cele 
oferite de piața generală; consideră că 
adoptarea viitoarelor instrumente 
financiare trebuie totuși să țină cont de 
aceste experiențe care nu sunt întru totul
pozitive;

adoptarea viitoarelor instrumente 
financiare ar trebui totuși să țină cont de 
această experiență care nu este întru totul
pozitivă, cu scopul de a accelera, în 
limitele posibile, durata de eficacitate a 
instrumentelor financiare;

Or. it

Amendamentul 5
Peter Skinner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. arată că anumite instrumente financiare 
deja operaționale în sectorul energetic, 
precum Fondul european pentru eficiență 
energetică (EEEF) și fondul Marguerite 
produc totuși rezultate inferioare 
așteptărilor; astfel, observă că fondul 
Marguerite a finanțat până în prezent un 
număr destul de limitat de proiecte, în timp 
ce Fondul european pentru eficiență 
energetică acționează oferind celor care 
doresc să se folosească de acesta, condiții 
de finanțare similare, dacă nu mai puțin 
favorabile, față de cele oferite de piața 
generală; consideră că adoptarea 
viitoarelor instrumente financiare trebuie
totuși să țină cont de aceste experiențe 
care nu sunt întru totul pozitive;

2. arată că anumite instrumente financiare 
deja operaționale în sectorul energetic, 
precum Fondul european pentru eficiență 
energetică (EEEF) și fondul Marguerite au 
înregistrat un număr limitat de reușite în 
ceea ce privește proiectele finanțate;
consideră că adoptarea viitoarelor 
instrumente financiare ar trebui să țină 
cont de acest fapt, atunci când se 
evaluează modul în care poate fi extins 
domeniul de aplicare al acestui tip de 
finanțare;

Or. en



PE489.620v01-00 6/23 AM\902943RO.doc

RO

Amendamentul 6
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. arată că anumite instrumente financiare 
deja operaționale în sectorul energetic, 
precum Fondul european pentru eficiență 
energetică (EEEF) și fondul Marguerite 
produc totuși rezultate inferioare
așteptărilor; astfel, observă că fondul 
Marguerite a finanțat până în prezent un 
număr destul de limitat de proiecte, în timp 
ce Fondul european pentru eficiență 
energetică acționează oferind celor care 
doresc să se folosească de acesta, condiții 
de finanțare similare, dacă nu mai puțin 
favorabile, față de cele oferite de piața 
generală; consideră că adoptarea 
viitoarelor instrumente financiare trebuie
totuși să țină cont de aceste experiențe 
care nu sunt întru totul pozitive;

2. arată că anumite instrumente financiare 
deja operaționale în sectorul energetic, 
precum Fondul european pentru eficiență 
energetică (EEEF) și fondul Marguerite 
produc totuși rezultate sub așteptări; astfel, 
observă că fondul Marguerite a finanțat 
până în prezent un număr destul de limitat 
de proiecte, în timp ce Fondul european 
pentru eficiență energetică acționează 
oferind celor care doresc să se folosească 
de acesta condiții de finanțare similare, 
dacă nu mai puțin favorabile, față de cele 
oferite de piața generală; consideră că 
aceste instrumente financiare ar trebui 
totuși să fie adaptate la realități pentru a 
deveni instrumente financiare atractive;

Or. en

Amendamentul 7
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. arată că anumite instrumente financiare 
deja operaționale în sectorul energetic, 
precum Fondul european pentru eficiență 
energetică (EEEF) și fondul Marguerite 
produc totuși rezultate inferioare 
așteptărilor; astfel, observă că fondul 
Marguerite a finanțat până în prezent un 
număr destul de limitat de proiecte, în timp 
ce Fondul european pentru eficiență 

2. arată că anumite instrumente financiare 
deja operaționale în sectorul energetic, 
precum Fondul european pentru eficiență 
energetică (EEEF) și fondul Marguerite 
produc totuși rezultate inferioare 
așteptărilor; astfel, observă că fondul 
Marguerite a finanțat până în prezent un 
număr destul de limitat de proiecte, în timp 
ce Fondul european pentru eficiență 
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energetică acționează oferind celor care 
doresc să se folosească de acesta condiții 
de finanțare similare, dacă nu mai puțin 
favorabile, față de cele oferite de piața 
generală; consideră că adoptarea 
viitoarelor instrumente financiare trebuie
totuși să țină cont de aceste experiențe 
care nu sunt întru totul pozitive;

energetică acționează oferind celor care 
doresc să se folosească de acesta condiții 
de finanțare similare, dacă nu mai puțin 
favorabile, față de cele oferite de piața 
generală; prin urmare, este de părere că
fondurilor ar trebui să li se aloce resurse 
suplimentare pentru ca acestea să se 
aplice mai multor beneficiari și pentru a 
face produsul final mai competitiv;

Or. en

Amendamentul 8
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că Fondul european pentru 
eficiență energetică, deși se califică drept 
un instrument de finanțare, este considerat 
de Comisie ca fiind o subvenție, fiind astfel 
incompatibil pentru beneficiarii acestuia să 
recurgă la fonduri structurale; prin urmare, 
subliniază necesitatea de a se asigura pe 
viitor că noile instrumente financiare sunt 
compatibile cu fondurile structurale și cu 
celelalte instrumente de subvenționare puse 
la dispoziție de Uniunea Europeană;

3. ia act de faptul că Fondul european 
pentru eficiență energetică (FEEE) oferă 
celor care doresc să se folosească de 
acesta condiții de finanțare similare, dacă 
nu mai puțin favorabile, față de cele 
oferite de piața generală; regretă că 
Fondul, deși se califică drept un instrument 
de finanțare, este considerat de Comisie ca 
fiind o subvenție, fiind astfel incompatibil 
pentru beneficiarii acestuia să recurgă la 
fonduri structurale; prin urmare, subliniază 
necesitatea de a se asigura pe viitor că 
noile instrumente financiare sunt 
compatibile cu fondurile structurale și cu 
celelalte instrumente de subvenționare puse 
la dispoziție de Uniunea Europeană;

Or. it

Amendamentul 9
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că Fondul european pentru 
eficiență energetică, deși se califică drept 
un instrument de finanțare, este considerat 
de Comisie ca fiind o subvenție, fiind astfel 
incompatibil pentru beneficiarii acestuia să 
recurgă la fonduri structurale; prin urmare, 
subliniază necesitatea de a se asigura pe 
viitor că noile instrumente financiare sunt
compatibile cu fondurile structurale și cu 
celelalte instrumente de subvenționare puse 
la dispoziție de Uniunea Europeană;

3. regretă că Fondul european pentru 
eficiență energetică, deși se califică drept 
un instrument de finanțare, este considerat 
de Comisie ca fiind o subvenție, fiind astfel 
incompatibil pentru beneficiarii acestuia să 
recurgă la fonduri structurale; prin urmare, 
subliniază necesitatea de a se asigura pe 
viitor că acest fond este transformat într-
un fond reînnoibil care oferă oportunități 
reale pentru investirea directă sau 
indirectă prin intermediul instituțiilor 
financiare în proiecte de mai mică 
anvergură privind eficiența energetică și 
sursele de energie regenerabile și că este 
compatibil cu fondurile structurale și cu 
celelalte instrumente de subvenționare puse 
la dispoziție de Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 10
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că Fondul european pentru 
eficiență energetică, deși se califică drept 
un instrument de finanțare, este considerat 
de Comisie ca fiind o subvenție, fiind astfel 
incompatibil pentru beneficiarii acestuia să 
recurgă la fonduri structurale; prin urmare, 
subliniază necesitatea de a se asigura pe 
viitor că noile instrumente financiare sunt 
compatibile cu fondurile structurale și cu 
celelalte instrumente de subvenționare 
puse la dispoziție de Uniunea Europeană;

3. regretă că Fondul european pentru 
eficiență energetică, deși se califică drept 
un instrument de finanțare, este considerat 
de Comisie ca fiind o subvenție, fiind astfel 
incompatibil pentru beneficiarii acestuia să 
recurgă la fonduri structurale;

Or. en



AM\902943RO.doc 9/23 PE489.620v01-00

RO

Amendamentul 11
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că instrumentele financiare 
cu o bună funcționare în domeniul 
eficienței energetice vor produce rezultate 
rapide, și anume crearea de locuri de 
muncă, deoarece acestea nu necesită 
același nivel birocratic ca anumite 
proiecte de infrastructură din domeniul 
transporturilor și al energiei;

Or. en

Amendamentul 12
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că veniturile provenite de 
pe urma oricărei forme inovatoare de 
impozitare coordonată la nivel UE în 
materie de schimbări climatice ar trebui 
să fie alocate pentru finanțarea cercetării 
și dezvoltării și pentru măsuri care să 
vizeze reducerea emisiilor de carbon, 
stimularea eficienței energetice și 
îmbunătățirea infrastructurii energetice 
în UE;

Or. en

Amendamentul 13
Silvia-Adriana Țicău



PE489.620v01-00 10/23 AM\902943RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. pentru îndeplinirea obiectivelor de 
politică ale Uniunii, în special în ceea ce 
privește creșterea eficienței energetice, 
solicită Comisiei să elaboreze și să 
publice, recomandări și îndrumări privind 
toate fondurile europene și instrumentele 
financiare inovatoare, ce pot fi utilizate 
pentru creșterea eficienței energetice;

Or. ro

Amendamentul 14
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază atenția acordată susținerii 
IMM-urilor prin instrumente de participare 
la capital și prin instrumente de datorie 
prevăzute de programele COSME și 
Orizont 2020; totuși, consideră că este 
necesar să se ia în calcul posibilitatea de a 
crește pragul maxim prevăzut de 
mecanismul de garanție pentru 
împrumuturi (Loan Guarantee Facility) 
în cadrul COSME (150 000 EUR), în 
lumina unei evaluări mai precise a 
cerințelor reale ale IMM-urilor europene 
în ceea ce privește creditele;

4. apreciază atenția acordată susținerii 
IMM-urilor prin instrumente de participare 
la capital și prin instrumente de datorie 
prevăzute de programele COSME și 
Orizont 2020;

Or. en

Amendamentul 15
Bendt Bendtsen
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază atenția acordată susținerii 
IMM-urilor prin instrumente de participare 
la capital și prin instrumente de datorie 
prevăzute de programele COSME și 
Orizont 2020; totuși, consideră că este 
necesar să se ia în calcul posibilitatea de a 
crește pragul maxim prevăzut de 
mecanismul de garanție pentru 
împrumuturi (Loan Guarantee Facility) în 
cadrul COSME (150 000 EUR), în lumina 
unei evaluări mai precise a cerințelor reale 
ale IMM-urilor europene în ceea ce 
privește creditele;

4. apreciază atenția acordată susținerii 
IMM-urilor prin instrumente de participare 
la capital și prin instrumente de datorie 
prevăzute de programele COSME și 
Orizont 2020; totuși, consideră că este 
necesar să se ia în calcul posibilitatea de a 
crește pragul maxim prevăzut de 
mecanismul de garanție pentru 
împrumuturi (LGF) în cadrul COSME 
(150 000 EUR), în lumina unei evaluări 
mai precise a cerințelor reale ale IMM-
urilor europene în ceea ce privește 
creditele; consideră că o majorare a 
pragului nu ar trebui să fie în defavoarea 
numărului de IMM-uri care beneficiază 
de mecanism și, prin urmare, solicită o 
majorare în cadrul LGF;

Or. en

Amendamentul 16
Peter Skinner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază atenția acordată susținerii 
IMM-urilor prin instrumente de participare 
la capital și prin instrumente de datorie 
prevăzute de programele COSME și 
Orizont 2020; totuși, consideră că este 
necesar să se ia în calcul posibilitatea de a 
crește pragul maxim prevăzut de 
mecanismul de garanție pentru 
împrumuturi (Loan Guarantee Facility) în 
cadrul COSME (150 000 EUR), în lumina 
unei evaluări mai precise a cerințelor reale 
ale IMM-urilor europene în ceea ce 
privește creditele;

4. consideră că ar trebui acordată mai 
multă atenție susținerii IMM-urilor prin 
instrumente de participare la capital și prin 
instrumente de datorie prevăzute de 
programele COSME și Orizont 2020; 
totuși, consideră că este necesar să se ia în 
calcul posibilitatea de a crește pragul 
maxim prevăzut de mecanismul de garanție 
pentru împrumuturi (Loan Guarantee 
Facility) în cadrul COSME (150 000 
EUR), în lumina unei evaluări mai precise 
a cerințelor reale ale IMM-urilor europene 
în ceea ce privește creditele;
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Or. en

Amendamentul 17
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază atenția acordată susținerii 
IMM-urilor prin instrumente de participare 
la capital și prin instrumente de datorie 
prevăzute de programele COSME și 
Orizont 2020; totuși, consideră că este 
necesar să se ia în calcul posibilitatea de a 
crește pragul maxim prevăzut de 
mecanismul de garanție pentru 
împrumuturi (Loan Guarantee Facility) în 
cadrul COSME (150 000 EUR), în lumina 
unei evaluări mai precise a cerințelor reale 
ale IMM-urilor europene în ceea ce 
privește creditele;

4. apreciază atenția acordată susținerii 
IMM-urilor prin instrumente de participare 
la capital și prin instrumente de datorie
prevăzute de programele COSME și 
Orizont 2020; totuși, consideră că este 
necesar să se ia în calcul posibilitatea de a 
crește pragul maxim prevăzut de 
mecanismul de garanție pentru 
împrumuturi (Loan Guarantee Facility) în 
cadrul COSME (150 000 EUR), în lumina 
unei evaluări mai precise a cerințelor reale 
ale IMM-urilor europene în ceea ce 
privește creditele, precum și de a crește 
nivelul general al fondurilor prevăzute în 
cadrul mecanismului;

Or. en

Amendamentul 18
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. este de părere că Comisia ar trebui să 
exploreze modalități de îmbunătățire a 
pieței de cvasivalori, în special finanțarea 
de tip mezanin; recomandă Comisiei să 
investigheze un mod de consolidare a 
mecanismului FEI de finanțare de tip 
mezanin pentru creștere economică cu 
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scopul de a găsi noi produse de tip 
mezanin, precum o garanție pentru 
împrumuturile de tip mezanin; în plus, 
recomandă ca datele și analizele privind 
instrumentele financiare să fie furnizate 
pentru a reduce barierele din calea 
intermediarilor financiari care ar putea 
dori să exploreze piața împrumuturilor în 
ceea ce privește capitalul de tip mezanin 
în UE;

Or. en

Amendamentul 19
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută intervențiile care prevăd emiterea 
de garanții pentru promotorii de proiecte, 
cu scopul de a facilita accesul acestora la 
credite, conform schemei propuse de 
instrumentul financiar de partajare a 
riscurilor (Risk Sharing Financial Facility –
RSFF);

5. salută intervențiile care prevăd emiterea 
de garanții pentru promotorii de proiecte, 
cu scopul de a facilita accesul acestora la 
credite, conform schemei propuse de 
instrumentul financiar de partajare a 
riscurilor (Risk Sharing Financial Facility –
RSFF); susține alocarea în favoarea 
IMM-urilor a unei proporții însemnate 
din fondurile instrumentului de finanțare 
a programului Orizont 2020, care 
urmează să fie furnizată prin intermediul 
instrumentului pentru cercetare și inovare 
în cadrul întreprinderilor mici din 
Europa, astfel cum se recomandă în 
expertiza privind RSFF;

Or. en

Amendamentul 20
Peter Skinner
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține efortul depus pentru încurajarea 
cercetării și a inovării în rândul IMM-urilor 
în cadrul programului Orizont 2020; 
constată, de asemenea, că finanțarea 
capitalului de risc nu este unica alternativă 
pentru atingerea acestui obiectiv; invită, de 
aceea, Comisia și celelalte părți interesate 
să analizeze posibilele implicații ale unui 
sistem de atribuire de contracte de către 
IMM-uri pentru dezvoltarea tehnologiilor 
a căror necesitate este demonstrată de 
instituțiile europene, astfel încât fondurile 
europene să finanțeze realizarea unor 
tehnologii utile instituțiilor în cauză;

6. susține efortul depus pentru încurajarea 
cercetării și a inovării în rândul IMM-urilor 
în cadrul programului Orizont 2020; 
constată, de asemenea, că finanțarea 
capitalului de risc nu este unica alternativă 
pentru atingerea acestui obiectiv; cu toate 
acestea, având în vedere Planul de 
acțiune pentru capitalul speculativ 
(SEC(1998) 552), obiectivul Comisiei ar 
trebui să îl constituie încurajarea unor 
astfel de finanțe;  de asemenea, consideră 
că ar trebui prevăzută o revenire la o 
analiză comparativă a finanțării și a 
disponibilității capitalului speculativ;

Or. en

Amendamentul 21
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. susține efortul depus pentru încurajarea 
cercetării și a inovării în rândul IMM-urilor 
în cadrul programului Orizont 2020; 
constată, de asemenea, că finanțarea 
capitalului de risc nu este unica alternativă 
pentru atingerea acestui obiectiv; invită, de 
aceea, Comisia și celelalte părți interesate 
să analizeze posibilele implicații ale unui 
sistem de atribuire de contracte de către 
IMM-uri pentru dezvoltarea tehnologiilor a 
căror necesitate este demonstrată de 
instituțiile europene, astfel încât fondurile 
europene să finanțeze realizarea unor 
tehnologii utile instituțiilor în cauză;

6. susține efortul depus pentru încurajarea 
cercetării și a inovării în rândul IMM-urilor 
în cadrul programului Orizont 2020; 
constată, de asemenea, că finanțarea 
capitalului de risc nu este unica alternativă 
pentru atingerea acestui obiectiv; invită, de 
aceea, Comisia și celelalte părți interesate 
să analizeze posibilele implicații ale unui 
sistem de atribuire de contracte de către 
IMM-uri pentru dezvoltarea tehnologiilor 
deschise a căror necesitate este 
demonstrată de instituțiile din Europa și 
statele membre, astfel încât fondurile 
europene să finanțeze realizarea unor 
tehnologii utile instituțiilor în cauză și din 
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care se pot desprinde cu ușurință o 
utilizare și o inovare suplimentare; în 
acest sens, susține alocarea unei părți 
semnificative din fondurile pentru 
programul Orizont 2020 în favoarea 
implementării de noi instrumente dedicate 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 22
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reiterează că instrumentele financiare 
inovatoare ar trebui utilizate pentru a 
sprijini parteneriatele public-private și ar 
trebui considerate drept alternativă la 
cheltuielile exclusiv publice, în vederea 
generării de fonduri prin efectul de levier 
și abordării eșecului pieței;

Or. en

Amendamentul 23
Peter Skinner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că aceste instrumente 
financiare trebuie să fie activate pentru a 
realiza proiectele considerate necesare în 
vederea atingerii obiectivelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii; invită 
Comisia și, în special, BEI (Banca 
Europeană de Investiții), dar și celelalte 

7. reiterează că aceste instrumente 
financiare ar trebui să fie activate pentru a 
realiza proiectele considerate necesare în 
vederea atingerii obiectivelor strategiei 
Uniunii Europene pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; prin urmare, invită Comisia și, 
în special, BEI (Banca Europeană de 
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organisme implicate direct sau indirect, să
asiste mult mai activ promotorii acestor
proiecte, în special în etapa inițială;

Investiții) să promoveze aceste proiecte pe 
tot parcursul ciclului de implementare și 
de reevaluare continuă pentru a se 
asigura că fondurile sunt utilizate în mod 
eficient;

Or. en

Amendamentul 24
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că aceste instrumente 
financiare trebuie să fie activate pentru a 
realiza proiectele considerate necesare în 
vederea atingerii obiectivelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii; invită 
Comisia și, în special, BEI (Banca 
Europeană de Investiții), dar și celelalte 
organisme implicate direct sau indirect, să 
asiste mult mai activ promotorii acestor 
proiecte, în special în etapa inițială;

7. reiterează că aceste instrumente 
financiare ar trebui să fie activate pentru a 
realiza proiectele considerate necesare în 
vederea atingerii obiectivelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii pe baza 
unor eforturi colaborative și a unei 
participări colective; invită Comisia și, în 
special, BEI (Banca Europeană de 
Investiții), dar și celelalte organisme 
implicate direct sau indirect, să asiste mult 
mai activ promotorii acestor proiecte, în 
special în etapele inițiale;

Or. en

Amendamentul 25
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că aceste instrumente 
financiare trebuie să fie activate pentru a 
realiza proiectele considerate necesare în 

7. reiterează că aceste instrumente 
financiare ar trebui să fie activate pentru a 
realiza proiectele considerate necesare în 
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vederea atingerii obiectivelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii; invită 
Comisia și, în special, BEI (Banca 
Europeană de Investiții), dar și celelalte 
organisme implicate direct sau indirect, să 
asiste mult mai activ promotorii acestor 
proiecte, în special în etapa inițială;

vederea atingerii obiectivelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii; invită 
Comisia și, în special, BEI (Banca 
Europeană de Investiții), dar și celelalte 
organisme implicate direct sau indirect, să 
asiste mult mai activ promotorii acestor 
proiecte, în special în etapa inițială; în 
acest sens, experiențele de succes, precum 
instrumentul ELENA, ar trebui luate ca 
exemplu, iar potențialul lor ar trebui 
dezvoltat;

Or. it

Amendamentul 26
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. cu toate acestea, observă că în 
numeroase cazuri parteneriatele public-
private suferă din cauza transparenței 
insuficiente, în cazul cărora timpul dintre 
investiția publică și data efectivă când se 
examinează modul în care investiția este 
epuizată este adesea inacceptabil de lung; 
recomandă metode mai bune de evaluare 
transparentă continuă a utilizării 
fondurilor publice în cadrul 
parteneriatelor public-private astfel încât 
să se permită efectuarea examinării de 
către publicul care finanțează proiectele și 
de către alte părți terțe interesate, precum 
cercetătorii;

Or. en

Amendamentul 27
Antonio Cancian
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este convins cu privire la impactul mai 
mult decât pozitiv al unei mai bune utilizări 
strategice a instrumentelor financiare 
asupra economiei europene, însă consideră 
că acesta se va limita totuși la proiectele cu 
performanțe pe termen scurt și mediu; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
investițiile în proiecte la fel de necesare 
pentru a atinge obiectivele strategiei 
Uniunii privind o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii nu pot 
fi realizate pentru că sunt considerate prea 
riscante pentru investitori și din cauza 
lipsei de fonduri publice;

9. este convins cu privire la impactul mai 
mult decât pozitiv al unei mai bune utilizări 
strategice a instrumentelor financiare 
asupra economiei europene, însă consideră 
că acesta se va limita totuși la proiectele cu 
performanțe pe termen scurt și mediu; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
investițiile în proiecte la fel de necesare
pentru a atinge obiectivele strategiei 
Uniunii privind o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii nu pot 
fi realizate pentru că sunt considerate prea 
riscante pentru investitori și din cauza 
lipsei de fonduri publice; cu toate acestea, 
subliniază rolul de catalizator pe care 
instrumentele financiare îl pot avea 
pentru capitalul privat, creând 
instrumente de partajare a riscurilor și 
reducând percepția investitorilor în ceea 
ce privește riscul;

Or. it

Amendamentul 28
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este convins cu privire la impactul mai 
mult decât pozitiv al unei mai bune utilizări 
strategice a instrumentelor financiare 
asupra economiei europene, însă consideră 
că acesta se va limita totuși la proiectele cu 
performanțe pe termen scurt și mediu; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
investițiile în proiecte la fel de necesare 

9. este convins cu privire la impactul mai 
mult decât pozitiv al unei mai bune utilizări 
strategice a instrumentelor financiare 
asupra economiei europene, însă consideră 
că acesta se va limita totuși la proiectele cu 
performanțe pe termen scurt și mediu; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
investițiile în proiecte la fel de necesare 
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pentru a atinge obiectivele strategiei 
Uniunii privind o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii nu pot 
fi realizate pentru că sunt considerate prea 
riscante pentru investitori și din cauza 
lipsei de fonduri publice;

pentru a atinge obiectivele pe termen lung 
ale strategiei Uniunii privind o creștere
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii nu pot fi realizate pentru că sunt 
considerate prea riscante pentru investitori 
și din cauza lipsei de fonduri publice; în 
această privință, subliniază nevoia de a 
acorda prioritate proiectelor mai 
inovatoare, care vor contribui la 
obiectivele pe termen lung ale politicilor 
Uniunii Europene, dar în cazul cărora 
implementarea de tehnologii noi și mai 
durabile creează un profil de risc mai 
ridicat;

Or. en

Amendamentul 29
Peter Skinner

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. este convins cu privire la impactul mai 
mult decât pozitiv al unei mai bune utilizări 
strategice a instrumentelor financiare 
asupra economiei europene, însă consideră 
că acesta se va limita totuși la proiectele cu 
performanțe pe termen scurt și mediu; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
investițiile în proiecte la fel de necesare 
pentru a atinge obiectivele strategiei 
Uniunii privind o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii nu pot 
fi realizate pentru că sunt considerate prea 
riscante pentru investitori și din cauza 
lipsei de fonduri publice;

9. este convins cu privire la impactul mai 
mult decât pozitiv al unei mai bune utilizări 
strategice a instrumentelor financiare în 
cadrul economiei europene, însă consideră 
că acesta se va limita totuși la proiectele cu 
performanțe pe termen scurt și mediu; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
investițiile în proiecte la fel de necesare 
pentru a atinge obiectivele strategiei 
Uniunii privind o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii nu pot 
fi realizate pentru că sunt considerate prea 
riscante pentru investitori și din cauza 
lipsei de fonduri publice;

Or. en

Amendamentul 30
Marian-Jean Marinescu
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Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. salută legăturile europene 
multinaționale și reiterează că, prin 
intermediul abordării solidare, aceste 
instrumente vor permite accesul la 
finanțarea infrastructurii critice a UE, 
inclusiv a infrastructurii energetice;

Or. en

Amendamentul 31
Evžen Tošenovský

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. de aceea, solicită urgent să se pună în 
aplicare inițiativa privind împrumuturile 
obligatare pentru finanțarea proiectelor 
(project bond) și să se evalueze cu atenție
oportunitatea unei noi inițiative pentru 
emiterea unor obligațiuni europene 
pentru infrastructuri, cu participarea 
directă a Uniunii Europene la capitalul 
proiectelor de infrastructură de interes 
comun cu o mare valoare europeană 
adăugată prin intermediul emiterii 
publice de project bonds de către UE;

10. de aceea, solicită să se pună în aplicare 
inițiativa privind împrumuturile obligatare 
pentru finanțarea proiectelor (project 
bond), numai dacă etapa-pilot și-a 
demonstrat eficacitatea în ceea ce privește 
obiectivele inițiale în urma unei analize și 
a unei evaluări independente, în cazul în 
care evaluarea și analiza demonstrează că 
etapa-pilot este nereușită, inițiativa ar 
trebui întreruptă;

Or. en

Amendamentul 32
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 10
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Proiectul de aviz Amendamentul

10. de aceea, solicită urgent să se pună în 
aplicare inițiativa privind împrumuturile 
obligatare pentru finanțarea proiectelor 
(project bond) și să se evalueze cu atenție 
oportunitatea unei noi inițiative pentru 
emiterea unor obligațiuni europene pentru 
infrastructuri, cu participarea directă a 
Uniunii Europene la capitalul proiectelor 
de infrastructură de interes comun cu o 
mare valoare europeană adăugată prin 
intermediul emiterii publice de project 
bonds de către UE;

10. de aceea, solicită urgent să se pună în 
aplicare inițiativa privind împrumuturile 
obligatare pentru finanțarea proiectelor 
(project bond) și să se evalueze cu atenție 
oportunitatea unei noi inițiative pentru 
emiterea unor obligațiuni europene pentru 
infrastructuri, cu participarea directă a 
Uniunii Europene la capitalul proiectelor 
de infrastructură de interes comun cu o 
mare valoare europeană adăugată prin 
intermediul emiterii publice de project 
bonds de către UE; în această privință, 
constată că inițiativa privind 
împrumuturile obligatare pentru 
finanțarea proiectelor din cadrul 
Acordului de parteneriat al UE 2020 
asigură un cadru de eligibilitate clar sub 
rezerva unei examinări minuțioase 
democratice, ca mijloc adecvat pentru 
obținerea unor programe de investiții 
sustenabile și contraciclice, în 
conformitate cu obiectivele sociale, de 
climă și de mediu ale UE, având în același 
timp un rol catalizator, în vederea 
atragerii de capital privat pentru proiecte 
pe termen lung; recomandă ca inițiativa 
privind împrumuturile obligatare pentru 
finanțarea proiectelor să fie extinsă și la 
alte sectoare, în special la domeniul 
surselor de energie regenerabile și al 
renovării de clădiri;

Or. en

Amendamentul 33
Antonio Cancian

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. de aceea, solicită urgent să se pună în 10. de aceea, solicită urgent să se pună în 
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aplicare inițiativa privind împrumuturile 
obligatare pentru finanțarea proiectelor 
(project bond) și să se evalueze cu atenție 
oportunitatea unei noi inițiative pentru 
emiterea unor obligațiuni europene pentru 
infrastructuri, cu participarea directă a 
Uniunii Europene la capitalul proiectelor 
de infrastructură de interes comun cu o 
mare valoare europeană adăugată prin 
intermediul emiterii publice de project 
bonds de către UE;

aplicare inițiativa privind împrumuturile 
obligatare pentru finanțarea proiectelor 
(project bond) și să se evalueze cu atenție 
oportunitatea unei noi inițiative distincte 
pentru emiterea unor obligațiuni europene 
pentru infrastructuri, cu participarea directă 
a Uniunii Europene la capitalul proiectelor 
de infrastructură de interes comun cu o 
mare valoare europeană adăugată prin 
intermediul emiterii publice de project 
bonds de către UE;

Or. it

Amendamentul 34
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. consideră că, prin participarea directă 
la capitalul programelor de infrastructură 
(caracterizate printr-o rentabilitate a 
investițiilor pe termen lung), individual sau 
împreună cu statele membre, Uniunea 
Europeană ar transmite un puternic semnal 
investitorilor publici și privați, precum și 
piețelor financiare; consideră că această 
participare a UE ca investitor ar constitui o 
garanție a realizării proiectului, cu efecte 
de catalizator și de pârghie semnificative.

11. consideră că, prin participarea directă 
la capitalul programelor de infrastructură 
(caracterizate printr-o rentabilitate a 
investițiilor pe termen lung), individual sau 
împreună cu statele membre, Uniunea 
Europeană ar transmite un puternic semnal 
investitorilor publici și privați, precum și 
piețelor financiare; consideră că această 
participare a UE ca investitor ar trebui să 
asigure consecvența cu obiectivele pe 
termen lung ale politicilor Uniunii și ar 
constitui o garanție a realizării proiectului, 
cu efecte de catalizator și de pârghie 
semnificative.

Or. en

Amendamentul 35
Krišjānis Kariņš
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Proiect de aviz
Punctul 11a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. solicită instituirea de condiții egale 
pentru costurile admisibile, audit și 
control; consideră că stabilirea clară a 
responsabilității statelor membre privind 
punerea în aplicare și gestionarea acestor 
instrumente financiare ar facilita 
atingerea unei eficacități mai ridicate;

Or. lv


