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Amendamentul 1
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea Comisiei de a 
intensifica utilizarea instrumentelor 
financiare în următoarea perioadă de 
programare (2014-2020); subliniază că în 
această perioadă de constrângeri fiscale 
severe și capacități de creditare reduse în 
sectorul privat, utilizarea pe o scară mai 
largă a unor instrumente financiare 
inovatoare poate să promoveze 
parteneriatele de tip public-privat, să 
determine un efect multiplicator pentru 
bugetul UE, să deschidă surse alternative 
de finanțare și să garanteze un flux 
semnificativ de finanțare pentru investiții 
strategice regionale; consideră că, în 
completarea granturilor, instrumentele 
financiare ar putea deveni un aspect
important al strategiilor UE de creștere 
regională;

1. privește cu scepticism propunerea 
Comisiei de a intensifica utilizarea 
instrumentelor financiare în următoarea 
perioadă de programare (2014-2020); se 
îndoiește că în această perioadă de 
constrângeri fiscale severe și capacități de 
creditare reduse în sectorul privat, 
utilizarea pe o scară mai largă a unor 
instrumente financiare inovatoare poate să 
promoveze parteneriatele de tip public-
privat, să determine un efect multiplicator 
pentru bugetul UE, să deschidă surse 
alternative de finanțare și să garanteze un 
flux semnificativ de finanțare pentru 
investiții strategice regionale; consideră 
într-adevăr că, în completarea granturilor, 
instrumentele financiare ar putea deveni un
aspect al strategiilor UE de creștere 
regională, prin aceasta este însă stimulată 
în continuare spirala datoriilor;

Or. de

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea Comisiei de a 
intensifica utilizarea instrumentelor 
financiare în următoarea perioadă de 
programare (2014-2020); subliniază că în 
această perioadă de constrângeri fiscale 
severe și capacități de creditare reduse în 

1. salută propunerea Comisiei de a 
intensifica utilizarea instrumentelor 
financiare în următoarea perioadă de 
programare (2014-2020); subliniază că în 
această perioadă de constrângeri fiscale 
severe și capacități de creditare reduse în 
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sectorul privat, utilizarea pe o scară mai 
largă a unor instrumente financiare 
inovatoare poate să promoveze 
parteneriatele de tip public-privat, să 
determine un efect multiplicator pentru 
bugetul UE, să deschidă surse alternative 
de finanțare și să garanteze un flux 
semnificativ de finanțare pentru investiții 
strategice regionale; consideră că, în 
completarea granturilor, instrumentele 
financiare ar putea deveni un aspect 
important al strategiilor UE de creștere 
regională;

sectorul privat, utilizarea pe o scară mai 
largă a unor instrumente financiare 
inovatoare poate să promoveze 
parteneriatele de tip public-privat, să 
determine un efect multiplicator pentru 
bugetul UE, să deschidă surse alternative 
de finanțare și să garanteze un flux 
semnificativ de finanțare pentru investiții 
strategice regionale; consideră că, în 
completarea granturilor, instrumentele 
financiare ar putea deveni un aspect 
important al strategiilor UE de creștere 
regională, în măsura în care sunt utilizate 
pentru proiecte adecvate în acest sens;
instrumentele financiare sunt adecvate în 
cazul în care, în urma promovării, 
proiectul aduce venituri și profit, fiind 
posibilă, astfel, rambursarea creditelor și 
a împrumuturilor;

Or. de

Amendamentul 3
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea Comisiei de a 
intensifica utilizarea instrumentelor 
financiare în următoarea perioadă de 
programare (2014-2020); subliniază că în 
această perioadă de constrângeri fiscale 
severe și capacități de creditare reduse în 
sectorul privat, utilizarea pe o scară mai 
largă a unor instrumente financiare 
inovatoare poate să promoveze 
parteneriatele de tip public-privat, să 
determine un efect multiplicator pentru 
bugetul UE, să deschidă surse alternative 
de finanțare și să garanteze un flux 
semnificativ de finanțare pentru investiții 
strategice regionale; consideră că, în 
completarea granturilor, instrumentele 

1. salută propunerea Comisiei de a 
intensifica utilizarea instrumentelor 
financiare în următoarea perioadă de 
programare (2014-2020); subliniază că în 
această perioadă de constrângeri fiscale 
severe și capacități de creditare reduse în 
sectorul privat, utilizarea pe o scară mai 
largă a unor instrumente financiare 
inovatoare poate să promoveze 
parteneriatele de tip public-privat, să 
determine un efect multiplicator pentru 
bugetul UE, să deschidă surse alternative 
de finanțare, să garanteze un flux 
semnificativ de finanțare pentru investiții 
strategice regionale să sprijine investițiile 
durabile, pe termen lung și să mărească 
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financiare ar putea deveni un aspect 
important al strategiilor UE de creștere 
regională;

potențialul de creștere al UE; consideră 
că, în completarea granturilor, 
instrumentele financiare ar putea deveni un 
aspect important al strategiilor UE de 
creștere regională;

Or. en

Amendamentul 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută propunerea Comisiei de a 
intensifica utilizarea instrumentelor 
financiare în următoarea perioadă de 
programare (2014-2020); subliniază că în 
această perioadă de constrângeri fiscale 
severe și capacități de creditare reduse în 
sectorul privat, utilizarea pe o scară mai 
largă a unor instrumente financiare 
inovatoare poate să promoveze 
parteneriatele de tip public-privat, să 
determine un efect multiplicator pentru 
bugetul UE, să deschidă surse alternative 
de finanțare și să garanteze un flux 
semnificativ de finanțare pentru investiții 
strategice regionale; consideră că, în 
completarea granturilor, instrumentele 
financiare ar putea deveni un aspect 
important al strategiilor UE de creștere 
regională;

1. salută propunerea Comisiei de a 
intensifica utilizarea instrumentelor 
financiare în următoarea perioadă de 
programare (2014-2020); subliniază că în 
această perioadă de constrângeri fiscale 
severe și capacități de creditare reduse în 
sectorul privat, utilizarea pe o scară mai 
largă a unor instrumente financiare 
inovatoare poate să promoveze 
parteneriatele de tip public-privat, să 
determine un efect multiplicator pentru 
bugetul UE, să deschidă surse alternative 
de finanțare și să garanteze un flux 
semnificativ de finanțare pentru investiții 
strategice regionale; consideră că, în 
completarea granturilor, instrumentele 
financiare ar putea deveni un aspect 
important al strategiilor UE de creștere 
regională pentru atingerea obiectivelor 
UE pentru creștere economică inteligentă 
și durabilă;

Or. ro

Amendamentul 5
Jan Olbrycht
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca definiția juridică a 
instrumentelor financiare să fie inclusă în 
Regulamentul financiar care va fi revizuit 
în curând, astfel încât să constituie o 
referință coerentă pentru toate actele 
legislative care abordează instrumentele 
financiare; subliniază importanța 
garantării, la timp și înainte de începerea 
noii perioade de programare, a clarității, 
simplității și transparenței cadrului juridic 
referitor la instrumentele financiare, pentru 
a se asigura atractivitatea acestor 
instrumente pentru investitorii publici și 
privați;

2. solicită ca definiția juridică a 
instrumentelor financiare să fie adoptată 
cât mai curând posibil în Regulamentul 
financiar care va fi revizuit în curând, 
astfel încât să constituie o referință 
coerentă pentru toate actele legislative care 
abordează instrumentele financiare; 
subliniază importanța garantării, la timp și 
înainte de începerea noii perioade de 
programare, a clarității, simplității și 
transparenței cadrului juridic referitor la 
instrumentele financiare, pentru a se 
asigura atractivitatea acestor instrumente 
pentru investitorii publici și privați;

Or. en

Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca definiția juridică a 
instrumentelor financiare să fie inclusă în 
Regulamentul financiar care va fi revizuit 
în curând, astfel încât să constituie o 
referință coerentă pentru toate actele 
legislative care abordează instrumentele 
financiare; subliniază importanța 
garantării, la timp și înainte de începerea 
noii perioade de programare, a clarității, 
simplității și transparenței cadrului juridic 
referitor la instrumentele financiare, pentru 
a se asigura atractivitatea acestor 
instrumente pentru investitorii publici și 
privați;

2. solicită ca definiția juridică a 
instrumentelor financiare să fie inclusă în 
Regulamentul financiar care va fi revizuit 
în curând, astfel încât să constituie o 
referință coerentă pentru toate actele 
legislative care abordează instrumentele 
financiare; subliniază importanța 
garantării, la timp și înainte de începerea 
noii perioade de programare, a clarității, 
simplității și transparenței cadrului juridic 
referitor la instrumentele financiare, pentru 
a se asigura atractivitatea acestor 
instrumente pentru investitorii publici și 
privați, fiind asigurat, în același timp, 
controlul democratic asupra fondurilor 
UE;
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Or. de

Amendamentul 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța unei ample 
campanii de informare la nivel european 
privind noile instrumente financiare, 
pentru a permite accesul tuturor 
investitorilor, indiferent de mărimea 
instituției pe care o reprezintă.

Or. ro

Amendamentul 8
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unei evaluări ex 
ante pentru identificarea situațiilor de eșec 
al pieței și de investiții suboptime; solicită 
Comisiei să introducă cerințe relevante 
referitoare la rolul și aplicarea evaluării ex 
ante în reglementările pertinente, în corpul 
actului de bază;

3. subliniază importanța unei evaluări ex 
ante pentru identificarea situațiilor de eșec 
al pieței și de investiții suboptime; solicită 
Comisiei să introducă cerințe relevante 
referitoare la rolul și aplicarea evaluării ex 
ante, cum ar fi stabilirea de probe pentru 
eșecul pieței, deficitul de finanțare 
cuantificat și necesitățile de finanțare, 
posibila participare a sectorului privat, 
valoarea adăugată rezultată a 
instrumentelor financiare în cauză și 
evaluarea masei critice, în reglementările 
pertinente, în corpul actului de bază;

Or. en
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Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanța unei evaluări ex 
ante pentru identificarea situațiilor de eșec 
al pieței și de investiții suboptime; solicită 
Comisiei să introducă cerințe relevante 
referitoare la rolul și aplicarea evaluării ex 
ante în reglementările pertinente, în corpul 
actului de bază;

3. subliniază importanța unei evaluări ex 
ante pentru identificarea situațiilor de eșec 
al pieței și de investiții suboptime; solicită 
Comisiei să introducă cerințe relevante 
referitoare la rolul și aplicarea evaluării ex 
ante în reglementările pertinente, în corpul 
actului de bază; aceste cerințe presupun 
cel puțin respectarea legislației 
comunitare și a celei naționale, precum și 
respectarea cerințelor de transparență 
privind fondurile publice;

Or. de

Amendamentul 10
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută utilizarea pe o scară mai largă în 
următoarea perioadă de programare a 
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru toate obiectivele 
tematice și toate fondurile din cadrul 
strategic comun; subliniază, totuși, că este 
necesară o analiză de ansamblu mai bună a 
instrumentelor financiare pentru a reduce 
riscul unei lipse de coordonare și riscul de 
suprapunere a diverselor scheme;

4. ia act de utilizarea pe o scară mai largă 
în următoarea perioadă de programare a
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru toate obiectivele 
tematice și toate fondurile din cadrul 
strategic comun; subliniază, totuși, că este 
necesară o analiză de ansamblu mai bună a 
instrumentelor financiare pentru a reduce 
riscul unei lipse de coordonare și riscul de 
suprapunere a diverselor scheme;

Or. de
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Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută utilizarea pe o scară mai largă în 
următoarea perioadă de programare a 
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru toate obiectivele 
tematice și toate fondurile din cadrul 
strategic comun; subliniază, totuși, că este 
necesară o analiză de ansamblu mai bună a 
instrumentelor financiare pentru a reduce 
riscul unei lipse de coordonare și riscul de 
suprapunere a diverselor scheme;

4. salută utilizarea pe o scară mai largă în 
următoarea perioadă de programare a 
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru toate obiectivele 
tematice și toate fondurile din cadrul 
strategic comun, respectiv pentru proiecte, 
grupuri de proiect sau părți de programe 
care aduc venituri și profit fiind, astfel, 
adecvate pentru instrumentele financiare; 
subliniază, totuși, că este necesară o 
analiză de ansamblu mai bună a 
instrumentelor financiare pentru a reduce 
riscul unei lipse de coordonare și riscul de 
suprapunere a diverselor scheme;

Or. de

Amendamentul 12
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută utilizarea pe o scară mai largă în 
următoarea perioadă de programare a 
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru toate obiectivele 
tematice și toate fondurile din cadrul 
strategic comun; subliniază, totuși, că este 
necesară o analiză de ansamblu mai bună a 
instrumentelor financiare pentru a reduce 
riscul unei lipse de coordonare și riscul de 
suprapunere a diverselor scheme;

4. salută utilizarea pe o scară mai largă în 
următoarea perioadă de programare a
instrumentelor financiare în cadrul politicii 
de coeziune pentru toate obiectivele 
tematice și toate fondurile din cadrul 
strategic comun, respectiv pentru proiecte, 
grupuri de proiect sau părți de programe 
care aduc venituri și profit fiind, astfel, 
adecvate pentru instrumentele financiare; 
subliniază, totuși, că este necesară o 
analiză de ansamblu mai bună a 
instrumentelor financiare pentru a reduce 
riscul unei lipse de coordonare și riscul de 



PE491.016v01-00 10/15 AM\903830RO.doc

RO

suprapunere a diverselor scheme;

Or. de

Amendamentul 13
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că monitorizarea, raportarea și 
auditarea adecvate sunt deosebit de 
importante pentru a asigura utilizarea 
resurselor UE în scopurile preconizate; 
solicită Comisiei să consolideze cerințele 
de raportare pentru autoritățile de gestiune 
în cursul perioadei de programare, să 
introducă audituri suficient de frecvente 
și să transmită Parlamentului European 
un raport anual de sinteză privind 
utilizarea și eficacitatea instrumentelor 
financiare pentru diversele fonduri din 
cadrul strategic comun, pentru diversele 
obiective tematice și în diferitele state 
membre;

5. consideră că monitorizarea, raportarea și 
auditarea adecvate sunt deosebit de 
importante pentru a asigura utilizarea 
resurselor UE în scopurile preconizate; 
solicită Comisiei să consolideze cerințele 
de raportare pentru autoritățile de gestiune 
în cursul perioadei de programare;

Or. en

Amendamentul 14
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că monitorizarea, raportarea și 
auditarea adecvate sunt deosebit de 
importante pentru a asigura utilizarea 
resurselor UE în scopurile preconizate; 
solicită Comisiei să consolideze cerințele 
de raportare pentru autoritățile de gestiune 

5. consideră necesar ca monitorizarea, 
raportarea și auditarea adecvate, precum și 
aplicarea normelor UE privind 
transparența pentru partea fondurilor UE 
din cadrul instrumentelor financiare să 
fie deosebit de importante pentru a asigura 
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în cursul perioadei de programare, să 
introducă audituri suficient de frecvente și 
să transmită Parlamentului European un 
raport anual de sinteză privind utilizarea și 
eficacitatea instrumentelor financiare 
pentru diversele fonduri din cadrul 
strategic comun, pentru diversele obiective 
tematice și în diferitele state membre;

utilizarea resurselor UE în scopurile 
preconizate; solicită Comisiei să 
consolideze cerințele de raportare pentru 
autoritățile de gestiune în cursul perioadei 
de programare, să introducă audituri 
suficient de frecvente și să transmită 
Parlamentului European un raport anual de 
sinteză privind utilizarea și eficacitatea 
instrumentelor financiare pentru diversele 
fonduri din cadrul strategic comun, pentru 
diversele obiective tematice și în diferitele 
state membre;

Or. de

Amendamentul 15
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este preocupat de capacitatea 
instituțională limitată a Comisiei de a face 
față extinderii rolului preconizat al 
instrumentelor financiare; consideră că ar 
trebui, de asemenea, consolidate know-
how-ul și capacitatea tehnică pentru 
utilizarea și gestionarea instrumentelor 
financiare la nivelul autorităților de 
gestiune, al intermediarilor financiari și al 
băncilor; subliniază că o mai bună 
cunoaștere a instrumentelor financiare de 
către cei responsabili pentru aplicarea 
politicilor publice este vitală pentru 
eliminarea constrângerilor de natură 
culturală și promovarea succesului 
instrumentelor financiare;

6. consideră că ar trebui, de asemenea, 
consolidate know-how-ul și capacitatea 
tehnică pentru utilizarea și gestionarea 
instrumentelor financiare la nivelul 
autorităților de gestiune, al intermediarilor 
financiari și al băncilor; subliniază că o mai 
bună cunoaștere a instrumentelor 
financiare de către cei responsabili pentru 
aplicarea politicilor publice este vitală 
pentru eliminarea constrângerilor de natură 
culturală și promovarea succesului 
instrumentelor financiare;

Or. en

Amendamentul 16
Andreas Mölzer
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este preocupat de capacitatea 
instituțională limitată a Comisiei de a face 
față extinderii rolului preconizat al 
instrumentelor financiare; consideră că ar 
trebui, de asemenea, consolidate know-
how-ul și capacitatea tehnică pentru 
utilizarea și gestionarea instrumentelor 
financiare la nivelul autorităților de 
gestiune, al intermediarilor financiari și al 
băncilor; subliniază că o mai bună 
cunoaștere a instrumentelor financiare de 
către cei responsabili pentru aplicarea 
politicilor publice este vitală pentru 
eliminarea constrângerilor de natură 
culturală și promovarea succesului 
instrumentelor financiare;

6. consideră că ar trebui, de asemenea, 
consolidate know-how-ul și capacitatea 
tehnică pentru utilizarea și gestionarea 
instrumentelor financiare la nivelul 
autorităților de gestiune, al intermediarilor 
financiari și al băncilor; subliniază că o mai 
bună cunoaștere a instrumentelor 
financiare de către cei responsabili pentru 
aplicarea politicilor publice este vitală 
pentru eliminarea constrângerilor de natură 
culturală și asigurarea succesului 
instrumentelor financiare;

Or. de

Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. este preocupat de capacitatea 
instituțională limitată a Comisiei de a face 
față extinderii rolului preconizat al 
instrumentelor financiare; consideră că ar 
trebui, de asemenea, consolidate know-
how-ul și capacitatea tehnică pentru 
utilizarea și gestionarea instrumentelor 
financiare la nivelul autorităților de 
gestiune, al intermediarilor financiari și al 
băncilor; subliniază că o mai bună 
cunoaștere a instrumentelor financiare de 
către cei responsabili pentru aplicarea 
politicilor publice este vitală pentru 

6. este preocupat de capacitatea 
instituțională limitată a Comisiei de a face 
față extinderii rolului preconizat al 
instrumentelor financiare; consideră că ar 
trebui, de asemenea, consolidate know-
how-ul și capacitatea tehnică pentru 
utilizarea și gestionarea instrumentelor 
financiare la nivelul autorităților de 
gestiune, al intermediarilor financiari și al 
băncilor; subliniază că o mai bună 
cunoaștere a instrumentelor financiare de 
către cei responsabili pentru aplicarea 
politicilor publice este vitală pentru 
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eliminarea constrângerilor de natură 
culturală și promovarea succesului 
instrumentelor financiare;

eliminarea constrângerilor de natură 
culturală și promovarea succesului 
instrumentelor financiare asigurând, în 
același timp, controlul democratic;

Or. de

Amendamentul 18
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. încurajează Comisia să utilizeze 
experiența unor instrumente precum 
JEREMIE, JESSICA, JASMINE, 
esențiale pentru regiunile, orașele și 
localitățile Europei, în timp ce definește 
noua eră de instrumente financiare 
pentru perioada de programare 2014-
2020;

Or. en

Amendamentul 19
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. consideră că este necesară 
recunoașterea rolului diferitelor instituții 
bancare naționale și regionale, care 
dispun de experiența și de know-how-ul 
necesare în raport cu specificitățile 
dezvoltării și implementării 
instrumentelor financiare;

Or. en
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Amendamentul 20
Mojca Kleva

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul sporit al 
municipalităților în programarea și 
aplicarea fondurilor din cadrul strategic 
comun în următoarea perioadă de 
programare; solicită, prin urmare, Comisiei 
să clarifice în continuare implicațiile 
procedurale și practice ale unui un rol mai 
important al municipalităților în 
dezvoltarea și utilizarea instrumentelor 
financiare.

7. recunoaște importanța dimensiunii 
urbane și rolul sporit al municipalităților în 
programarea și aplicarea fondurilor 
acoperite de RDP în următoarea perioadă 
de programare; solicită, prin urmare, 
Comisiei să clarifice în continuare 
implicațiile procedurale și practice ale unui 
un rol mai important al municipalităților în 
dezvoltarea și utilizarea instrumentelor 
financiare.

Or. en

Amendamentul 21
Elisabeth Schroedter

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaște rolul sporit al 
municipalităților în programarea și 
aplicarea fondurilor din cadrul strategic 
comun în următoarea perioadă de 
programare; solicită, prin urmare, Comisiei 
să clarifice în continuare implicațiile 
procedurale și practice ale unui rol mai 
important al municipalităților în 
dezvoltarea și utilizarea instrumentelor 
financiare.

7. recunoaște rolul sporit al 
municipalităților în programarea și 
aplicarea fondurilor din cadrul strategic 
comun în următoarea perioadă de 
programare; solicită, prin urmare, Comisiei 
să clarifice în continuare implicațiile 
procedurale și practice ale unui rol mai 
important al municipalităților în 
dezvoltarea și utilizarea instrumentelor 
financiare și să asigure, în același timp, 
procedurile de participare publică, de 
asemenea, pentru aceste proiecte.

Or. de
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