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Amendamentul 1
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța capitalului cu 
efecte pe termen lung, esențială pentru o 
politică regională eficientă a UE; 
subliniază, având în vedere importantele 
disparități regionale în accesul la credite 
pentru activitatea economică, rolul 
fondurilor structurale, precum și al 
fondurilor de investiții pentru stimularea 
dezvoltării pe termen lung;

1. subliniază importanța capitalului cu 
efecte pe termen lung, esențială pentru o 
politică regională eficientă a UE; 
subliniază, având în vedere importantele 
disparități regionale în accesul la credite 
pentru activitatea economică, rolul 
fondurilor structurale, precum și al 
fondurilor de investiții pentru stimularea 
dezvoltării și a ocupării forței de muncă 
pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 2
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază importanța capitalului cu 
efecte pe termen lung, esențială pentru o 
politică regională eficientă a UE; 
subliniază, având în vedere importantele 
disparități regionale în accesul la credite 
pentru activitatea economică, rolul 
fondurilor structurale, precum și al 
fondurilor de investiții pentru stimularea 
dezvoltării pe termen lung;

1. subliniază importanța capitalului cu 
efecte pe termen lung, esențială pentru o 
politică regională eficientă a UE; 
subliniază, având în vedere importantele 
disparități regionale în accesul la credite 
pentru activitatea economică, rolul 
fondurilor structurale, precum și al 
fondurilor de investiții pentru stimularea 
dezvoltării pe termen lung; atrage atenția, 
în acest sens, asupra necesității de a se 
utiliza finanțarea în mod eficient;

Or. de
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Amendamentul 3
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. regretă faptul că în politica de 
coeziune au fost introduse condiții de 
ordin macroeconomic, care prevăd 
sancționarea statelor membre prin 
suspendarea fondurilor europene;
consideră că aceste condiții împiedică 
băncile să contribuie la instrumentul 
financiar, privând astfel regiunile într-o 
măsură și mai mare de oportunități de 
investiții pe termen lung, atât de necesare 
regiunilor;

Or. en

Amendamentul 4
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută propunerea Comisiei de a disocia 
furnizarea de capital pentru investiții de 
mecanismele clasice de finanțare prin 
împrumut ale băncilor comerciale, care s-
au dovedit a fi vulnerabile în fața crizei;

2. salută propunerea Comisiei de a disocia 
furnizarea de capital pentru investiții de 
mecanismele clasice de finanțare prin 
împrumut ale băncilor comerciale, care s-
au dovedit a fi susceptibile de a declanșa 
crize;

Or. en

Amendamentul 5
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile;

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă, ca și până acum,
resurse pentru investiții gospodăriilor 
casnice și economiei, dar îndeosebi IMM-
urilor doar în condiții foarte dificile;

Or. en

Amendamentul 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile;

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile, în special micilor 
întreprinderi noi și microîntreprinderilor, 
precum și IMM-urilor create de tineri sau 
situate în zone rurale; 

Or. fr

Amendamentul 7
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile;

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile; consideră, așadar, 
că sunt necesare și alte surse de finanțare, 
în special pentru satisfacerea nevoilor de 
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finanțare ale IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 8
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile;

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile, privând, astfel, de 
susținere îndeosebi microîntreprinderile și 
întreprinderile mici;

Or. en

Amendamentul 9
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile;

3. atrage atenția asupra situației din 
numeroase state membre, în care băncile 
comerciale acordă resurse pentru investiții 
IMM-urilor, ca și până acum, doar în 
condiții foarte dificile; subliniază 
importanța evaluărilor ex-ante și ex-post 
ale propunerilor de acte legislative și ale 
actelor adoptate care au ca obiectiv 
asigurarea accesului la finanțare pentru 
IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 10
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul ce le revine băncilor 
cooperative în finanțarea IMM-urilor, a 
economiei sociale, precum și a investiților 
la scară mică efectuate la nivel regional 
sau local;

Or. en

Amendamentul 11
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită statelor membre să elimine 
obstacolele și constrângerile care ar putea 
împiedica accesul cooperativelor și al 
întreprinderilor sociale la fondurile 
structurale și de investiții europene și să 
creeze un mediu favorabil investițiilor 
durabile în inovarea ecologică și socială 
și în crearea de locuri de muncă la nivel 
local și regional;

Or. en

Amendamentul 12
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită Comisiei Europene și statelor 
membre să accelereze promovarea uniunii 
bancare, pentru ca băncile să poată relua 
finanțarea economiei reale și să poată 
satisface nevoile de investiții private și 
publice, având în vedere faptul că multe 
dintre băncile recapitalizate cu bani 
publici nu oferă asistență financiară 
IMM-urilor și nici investițiilor la nivel 
regional și local;

Or. en

Amendamentul 13
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază rolul instituțiilor financiare cu 
structură descentralizată, care au pus la 
dispoziția economiei locale posibilități 
solide de finanțare chiar și pe perioada 
crizei pieței de capital, și evidențiază faptul 
că aceste structuri locale și regionale, cum 
ar fi cele cu componentă cooperativă, ar 
trebui menținute și extinse;

4. subliniază rolul instituțiilor financiare cu 
structură descentralizată, care au pus la 
dispoziția economiei regionale și locale 
posibilități solide de finanțare chiar și pe 
perioada crizei pieței de capital, și 
evidențiază faptul că aceste structuri locale 
și regionale, cum ar fi cele cu componentă 
cooperativă, ar trebui consolidate;
subliniază, de asemenea, importanța 
posibilităților de acces la microcreditare și 
a disponibilității de surse de finanțare 
alternative pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și pentru microîntreprinderi, care 
ar trebui tratate cu prioritate în strategiile 
de redresare economică și în obiectivele 
pe termen lung ale UE;

Or. en
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Amendamentul 14
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că utilizarea 
instrumentelor financiare în cadrul 
politicii de coeziune, îndeosebi în raport 
cu IMM-urile, ar trebui consolidată în 
viitor, întrucât în acest mod se pot garanta 
fonduri reînnoibile, se pot promova 
parteneriate de tip public-privat și se 
poate obține un efect de multiplicare la 
nivelul bugetului UE;

Or. en

Amendamentul 15
Dimitar Stoyanov

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5а. salută propunerea Comisiei privind 
înlesnirea accesului la finanțare bancară 
și nebancară pentru IMM-uri, având în 
vedere faptul că dezvoltarea și 
promovarea IMM-urilor reprezintă 
elemente de bază ale politicii regionale în 
perioade de criză;

Or. bg

Amendamentul 16
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază totodată necesitatea ca și 
ajutoarele nerambursabile, direct acordate, 
să rămână pe cât posibil disponibile, 
oferind, astfel, regiunilor posibilitatea de a-
și alege instrumentul potrivit sau mixul de 
instrumente potrivit, în funcție de 
necesitățile regionale; consideră că, spre 
deosebire de instrumentele standard ale 
UE, soluțiile personalizate la nivel 
regional nu trebuie să facă față unor 
obstacole și mai semnificative;

6. subliniază totodată necesitatea ca și 
ajutoarele nerambursabile, direct acordate, 
să rămână pe cât posibil disponibile, 
oferind, astfel, autorităților locale și 
regiunilor posibilitatea de a-și alege 
instrumentul potrivit sau mixul de 
instrumente potrivit, în funcție de 
necesitățile lor specifice;

Or. en

Amendamentul 17
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită raportarea temeinică și 
transparență în cazul instrumentelor 
financiare, fără ca prin aceasta să se 
pericliteze unul dintre avantajele de bază 
ale fondurilor de tip revolving, și anume 
costurile administrative reduse pentru 
IMM-uri, prin introducerea de noi cerințe 
adiționale;

7. solicită raportarea, monitorizarea și 
auditarea temeinice ale instrumentelor 
financiare, fără ca prin aceasta să se 
pericliteze unul dintre avantajele de bază 
ale fondurilor de tip revolving prin 
introducerea de noi cerințe adiționale; 
evidențiază în acest context caracterul 
specific al instrumentelor financiare din 
cadrul politicii de coeziune, prin care se 
finanțează de obicei proiecte din regiuni 
mai puțin dezvoltate și din regiuni care 
întâmpină dificultăți economice, cu 
scopul de a se elimina disfuncționalitățile 
pieței și de a se trata situațiile de investiții 
insuficiente, aceste instrumente axându-
se, astfel, nu numai pe rentabilitatea pe 
termen scurt, ci și pe crearea de beneficii 
socioeconomice semnificative;

Or. en
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Amendamentul 18
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să intensifice 
comunicarea și interacțiunea cu BEI în 
ceea ce privește conceperea de 
împrumuturi adaptate și de sisteme de 
garantare; încurajează BEI să colaboreze 
îndeaproape cu statele membre și cu 
regiunile în ceea ce privește 
implementarea de către acestea a 
instrumentelor financiare noi și 
inovatoare puse la dispoziție de fondurile 
structurale și de investiții europene și să 
își continue strategia de investiții care 
vizează sectorul economiei sociale; de 
asemenea, invită BEI să analizeze 
posibilitatea introducerii unui grad mai 
mare de flexibilitate la stabilirea 
volumului și condițiilor aferente acestor 
împrumuturi adaptate și altor sisteme 
conexe, astfel încât acestea să fie cât mai 
compatibile cu instrumentele financiare 
puse la dispoziție prin intermediul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene, mai ales în cazurile referitoare 
la finanțarea corespunzătoare a tinerilor 
antreprenori și a întreprinderilor sociale;

Or. en

Amendamentul 19
Mojca Kleva Kekuš

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită luarea în considerare într-o 
măsură mai mare a particularităților de la 
nivel local și regional și a funcției duble a 
acestora în procesul de legiferare și de 
reglementare a piețelor de capital și
subliniază, în acest context, că orașele și 
regiunile pot fi deopotrivă active pe piețele 
financiare prin investiții pe termen lung, 
dar pot face, la rândul lor, și obiectul 
investițiilor.

8. solicită luarea în considerare într-o 
măsură mai mare, în procesul de legiferare 
și de reglementare a piețelor de capital, a 
particularităților de la nivel local și 
regional; subliniază, în acest context, că 
orașele și regiunile pot fi deopotrivă active 
pe piețele financiare prin investiții pe 
termen lung, dar pot face, totodată, și 
obiectul investițiilor.

Or. en


