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Amendamentul 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunerea de Propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind Fondul european de investiții 
strategice și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și
(UE) nr. 1316/2013

privind Planul european de investiții 
strategice și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și
(UE) nr. 1316/2013

Or. es

Justificare

Termenul „fond” nu este pe deplin adecvat și, prin urmare, ar fi mai potrivită utilizarea 
termenului „plan”. Dacă acest amendament este adoptat, textul legislativ ar trebui adaptat 
pentru a include această nouă denumire.

Amendamentul 20
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ 
crearea de locuri de muncă, perspectivele
de creștere și competitivitatea pe termen 

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a
asimetriilor de reglementare care persistă 
încă pe piața internă, a incertitudinii de pe 
piață în ceea ce privește viitorul economic, 
a politicilor de austeritate și a 
constrângerilor fiscale rigide impuse
asupra statelor membre de troică. Această 
absență a investițiilor încetinește consumul 
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lung. și redresarea economică și are un impact
negativ asupra creării de locuri de muncă, 
a perspectivelor de creștere și a 
competitivității pe termen lung.

Or. it

Amendamentul 21
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ 
crearea de locuri de muncă, perspectivele
de creștere și competitivitatea pe termen 
lung.

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre și entităților 
teritoriale. Această absență a investițiilor 
încetinește redresarea economică și are un 
impact negativ asupra creării de locuri de 
muncă, a perspectivelor de creștere și a 
competitivității pe termen lung.

Or. fr

Amendamentul 22
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
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din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ 
crearea de locuri de muncă, perspectivele
de creștere și competitivitatea pe termen 
lung.

din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor încetinește redresarea 
economică și are un impact negativ 
asupra creării de locuri de muncă, a 
perspectivelor de creștere, a conservării 
modelelor sociale și a competitivității pe 
termen lung.

Or. fr

Amendamentul 23
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ 
crearea de locuri de muncă, perspectivele
de creștere și competitivitatea pe termen 
lung.

(1) Criza economică și financiară și 
greșelile de guvernare economică au dus 
la o scădere a nivelului de investiții în 
cadrul Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor de calitate 
direcționate ca urmare a incertitudinii de 
pe piață în ceea ce privește viitorul 
economic și a constrângerilor fiscale 
asupra statelor membre. Această absență a 
investițiilor încetinește redresarea 
economică și are un impact negativ 
asupra creării de locuri de muncă, a 
perspectivelor de creștere și a 
competitivității pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 24
Paloma López Bermejo
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Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a
incertitudinii de pe piață în ceea ce 
privește viitorul economic și a 
constrângerilor fiscale asupra statelor 
membre. Această absență a investițiilor 
încetinește redresarea economică și 
afectează în mod negativ crearea de locuri 
de muncă, perspectivele de creștere și
competitivitatea pe termen lung.

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a
politicilor de austeritate, inclusiv salarii și 
cheltuieli publice mai mici, care au 
defavorizat cererea agregată și au crescut 
incertitudinea de pe piață în ceea ce 
privește viitorul economic; și
constrângerile fiscale impuse statelor 
membre prin normele PSC și reticența 
BCE de a interveni decisiv pe piețele de 
obligațiuni publice. Această absență a 
investițiilor încetinește redresarea 
economică și are un impact negativ 
asupra creării de locuri de muncă și a 
perspectivelor de creștere pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor încetinește 

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor constituie o piedică 
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redresarea economică și afectează în mod
negativ crearea de locuri de muncă, 
perspectivele de creștere și
competitivitatea pe termen lung.

în calea redresării economice și are un 
impact negativ asupra creării de locuri de 
muncă, a perspectivelor de creștere și a 
competitivității pe termen lung și a 
posibilității de menținere a unei rețele de 
securitate socială adecvată, care în unele 
state membre a condus la o sărăcie 
absolută.

Or. it

Amendamentul 26
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ 
crearea de locuri de muncă, perspectivele
de creștere și competitivitatea pe termen 
lung.

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
problemelor structurale, a datoriei 
nesustenabile și a incertitudinii de pe piață 
în ceea ce privește viitorul economic și a 
constrângerilor fiscale asupra statelor 
membre. Această absență a investițiilor 
încetinește redresarea economică și are un 
impact negativ asupra creării de locuri de 
muncă, a perspectivelor de creștere și a 
competitivității pe termen lung

Or. en

Amendamentul 27
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Nivelurile adecvate ale investiției 
publice sunt cruciale pentru finanțarea 
bunurilor publice, pentru activarea 
investițiilor private care sunt foarte 
scăzute și pentru generarea de locuri de 
muncă de calitate noi.

Or. en

Amendamentul 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fondul european pentru investiții 
strategice (FEIS) va avea la bază 
resursele UE existente și nu va beneficia 
de fonduri publice „proaspete”, în afară 
de cele cinci miliarde de euro primite în 
plus de la BEI;

Or. en

Amendamentul 29
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) FEIS ar trebui să acorde o atenție 
deosebită proiectelor din statele membre și 
regiunile care suferă încă cel mai mult de 
pe urma crizei, vizând reducerea 
divergențelor, în special în ceea ce 
privește șomajul și nivelurile de ocupare a 
forței de muncă. Necesitatea generării 
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unor locuri de muncă de calitate noi la 
niveluri adecvate trebuie abordată în 
special într-o strategie europeană de 
investiții la care FEIS ar trebui să 
contribuie.

Or. en

Amendamentul 30
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui 
cerc virtuos, în care proiectele de investiții 
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere.

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală au fost invocate 
de prea mult timp pentru a minimiza 
necesitatea stimulării investițiilor.
Împreună cu reimpulsionarea finanțării 
investițiilor, coordonarea politicilor 
economice, fiscale, sociale și bugetare 
poate contribui la crearea unui cerc virtuos, 
în care proiectele de investiții contribuie la 
sprijinirea ocupării forței de muncă și a 
cererii și duce la o evoluție durabilă a 
potențialului de creștere.

Or. fr

Amendamentul 31
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
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responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere.

responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții
generează locuri de muncă, cresc cererea
și duc la o evoluție durabilă a potențialului 
de creștere.

Or. en

Amendamentul 32
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții 
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere.

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor pe baze solide și promovarea 
unei creșteri stabile și durabile. Împreună 
cu reimpulsionarea finanțării investițiilor, 
aceste condiții prealabile pot contribui la 
crearea unui cerc virtuos, în care proiectele 
de investiții contribuie la sprijinirea 
ocupării forței de muncă și a cererii și duc 
la o evoluție durabilă a potențialului de 
creștere.

Or. fr

Amendamentul 33
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu 
reimpulsionarea finanțării investițiilor, 
aceste condiții prealabile pot contribui la 
crearea unui cerc virtuos, în care 
proiectele de investiții contribuie la 
sprijinirea ocupării forței de muncă și a 
cererii și duc la o evoluție durabilă a 
potențialului de creștere.

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Sunt necesare proiecte de 
investiții care vizează regiunile cele mai 
afectate și au o valoare adăugată pentru 
societate astfel încât să contribuie la 
sprijinirea și generarea de locuri muncă și 
a unei cereri pe termen mediu spre lung.

Or. en

Amendamentul 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere.

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții
creează locuri de muncă de bună calitate
și cerere și duc la o evoluție durabilă a 
potențialului de creștere.

Or. en

Amendamentul 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de 
lipsa investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu 
reimpulsionarea finanțării investițiilor, 
aceste condiții prealabile pot contribui la 
crearea unui cerc virtuos, în care 
proiectele de investiții contribuie la 
sprijinirea ocupării forței de muncă și a 
cererii și duc la o evoluție durabilă a 
potențialului de creștere.

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a reimpulsiona finanțarea
investițiilor, atunci când aceste proiecte de 
investiții contribuie la sprijinirea ocupării 
forței de muncă, a cererii și a coeziunii 
sociale și geografice a teritoriilor și duc la 
o evoluție durabilă a potențialului de 
creștere.

Or. fr

Amendamentul 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu 
reimpulsionarea finanțării investițiilor, 
aceste condiții prealabile pot contribui la
crearea unui cerc virtuos, în care proiectele 
de investiții contribuie la sprijinirea 
ocupării forței de muncă și a cererii și duc
la o evoluție durabilă a potențialului de 
creștere.

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Pentru a stimula investițiile, 
este necesar să se ia măsuri care să poată
contribui la stabilirea unui cerc virtuos, în 
care proiectele de investiții contribuie la 
sprijinirea ocupării forței de muncă și a 
cererii de înaltă calitate, pe termen lung, 
ducând la o evoluție durabilă a 
potențialului de creștere.

Or. it



AM\1052802RO.doc 13/115 PE551.778v01-00

RO

Amendamentul 37
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții 
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere.

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Ca precondiție pentru 
investițiile FEIS, sunt necesare reforme
structurale și responsabilitatea fiscală, care 
pot contribui la crearea unui mediu care 
să stimuleze în continuare investițiile, 
creșterea economică și crearea de locuri 
de muncă. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții 
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere.

Or. en

Amendamentul 38
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții 
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Reformele structurale și 
responsabilitatea fiscală sunt condiții 
prealabile necesare pentru stimularea 
investițiilor. Împreună cu reimpulsionarea 
finanțării investițiilor, aceste condiții 
prealabile pot contribui la crearea unui cerc 
virtuos, în care proiectele de investiții 
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
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muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere.

muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere. Pentru 
a obține acest lucru, FEIS ar trebui să se 
axeze în mod prioritar pe IMM-uri, 
întrucât ele au un potențial semnificativ 
de creare de locuri de muncă și, prin 
urmare, sunt actorii esențiali în revenirea 
creșterii în Europa.

Or. fr

Amendamentul 39
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) O serie largă de reforme economice 
și sociale ar trebui realizate la nivel 
național pentru a genera câștiguri 
economice și sociale majore. Aceste 
reforme ar trebui să vizeze, de exemplu, 
asigurarea unui acces deplin și egal la 
sisteme de educație și formare de calitate, 
la facilități bune de îngrijire a copiilor și 
la sisteme de îngrijire a sănătății finanțate 
corespunzător, precum și la asigurarea 
unei participări egale a femeilor și a 
bărbaților pe piața muncii și la 
dezvoltarea unor sisteme fiscale eficace 
care să elimine cu succes frauda și 
evaziunea fiscală sau practicile de evitare 
a plății impozitelor.

Or. en

Amendamentul 40
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pentru a maximiza impactul asupra 
ocupării forței de muncă al FEIS, statele 
membre ar trebui să ia măsuri 
complementare, precum formarea, sau 
alte politici privind o piață a muncii 
activă.

Or. en

Amendamentul 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) investițiile sociale sunt necesare 
pentru a face față stagnării economice, 
deflației și ratei ridicate a șomajului în 
UE, și anume, investiții în oameni, 
înzestrându-i cu competențe și sprijinind 
condițiile pentru crearea de locuri de 
muncă durabile, favorabile incluziunii și 
de calitate.

Or. en

Amendamentul 42
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova o interpretare a politicilor 
bugetare pe baza conformității cu normele 
prociclice care determină țările să 
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abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și promovarea 
investițiilor în Uniune, parțial prin 
intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile.

sacrifice cheltuielile cu investiții necesare 
pentru a stimula activitatea economică și 
a crea locuri de muncă durabile, de înaltă 
calitate, neluând în considerare 
inițiativele prevăzute în Strategia 
Europa 2020, care definesc o abordare 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Banca Europeană de 
Investiții (denumită în continuare „BEI”) 
și-a consolidat, de asemenea, rolul în 
stimularea și promovarea investițiilor în
Uniune, parțial prin intermediul unei 
majorări de capital în ianuarie 2013. Sunt 
necesare măsuri suplimentare pentru a 
asigura acoperirea nevoilor de investiții ale 
Uniunii, utilizarea eficientă a lichidităților 
disponibile pe piață și direcționarea lor 
către finanțarea de proiecte de investiții 
viabile.

Or. fr

Amendamentul 43
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și promovarea 
investițiilor în Uniune, parțial prin 
intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat, de 
asemenea, rolul în stimularea și 
promovarea investițiilor în Uniune, parțial 
prin intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
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și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile.

și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile care 
generează creștere economică și locuri de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 44
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și promovarea 
investițiilor în Uniune, parțial prin 
intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile.

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat, de 
asemenea, rolul în stimularea și 
promovarea investițiilor în Uniune, parțial 
prin intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile și durabile 
care au un impact direct asupra 
economiei, creșterii și ocupării forței de 
muncă reale.

Or. fr

Amendamentul 45
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 4



PE551.778v01-00 18/115 AM\1052802RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și promovarea 
investițiilor în Uniune, parțial prin 
intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile.

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și promovarea 
investițiilor în Uniune, parțial prin 
intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile care 
generează creștere economică și locuri de 
muncă care stimulează o dezvoltare 
socială și economică coerentă și 
echilibrată a statelor membre în cadrul 
Uniunii Europene.

Or. pl

Amendamentul 46
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut greșeala de a 
se supraaxa pe politicile de austeritate, 
având, prin urmare, un impact negativ 
asupra creșterii economice. Aceasta a 
condus la o creștere a nivelului șomajului 
și al sărăciei. Banca Europeană de 
Investiții (denumită în continuare „BEI”) 
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continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și promovarea 
investițiilor în Uniune, parțial prin 
intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile.

și-a consolidat, de asemenea, rolul în 
stimularea și promovarea investițiilor în 
Uniune, parțial prin intermediul unei 
majorări de capital în ianuarie 2013. Sunt, 
așadar, necesare măsuri suplimentare și 
complementare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile, acordându-se 
o atenție deosebită potențialului lor de a 
garanta creștere economică și de a genera 
locuri de muncă și beneficiului lor pentru 
societate în ansamblu. Totuși, este 
important să se țină seama de faptul că 
„orice” investiție care nu este direcționată 
și nici nu are criterii nu poate cauza 
daune majore și că UE are nevoie de 
investiții direcționate pentru a crea 
valoare adăugată pentru cetățenii UE, a 
reduce inegalitățile și a fi durabilă din 
punct de vedere economic, social și 
ecologic.

Or. en

Amendamentul 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și promovarea 
investițiilor în Uniune, parțial prin 
intermediul unei majorări de capital în 

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat, de 
asemenea, rolul în stimularea și 
promovarea investițiilor în Uniune, parțial 
prin intermediul unei majorări de capital în 
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ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile.

ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile, acordându-se 
o atenție deosebită potențialului lor de a 
garanta creștere economică și de a genera 
locuri de muncă și beneficiului lor pentru 
societate în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și 
promovarea investițiilor în Uniune, 
parțial prin intermediul unei majorări de 
capital în ianuarie 2013. Sunt necesare 
măsuri suplimentare pentru a asigura 
acoperirea nevoilor de investiții ale 
Uniunii, utilizarea eficientă a lichidităților 
disponibile pe piață și direcționarea lor 
către finanțarea de proiecte de investiții 
viabile.

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a aplicat politici de 
austeritate care au condus la o criză 
socială și societală extrem de gravă și care 
a stagnat investițiile strategice necesare
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Sunt necesare 
măsuri suplimentare urgente pentru a 
asigura acoperirea nevoilor de investiții ale 
Uniunii, utilizarea eficientă a lichidităților 
disponibile pe piață și direcționarea lor 
către finanțarea de proiecte de investiții 
viabile, în ceea ce privește crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate cu 
drepturi și din punctul de vedere al 
mediului și al sustenabilității.

Or. fr

Amendamentul 49
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a făcut eforturi pentru 
a promova creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, care definesc o 
abordare pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) și-a consolidat de 
asemenea rolul în stimularea și 
promovarea investițiilor în Uniune, parțial 
prin intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile.

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, care persistă și în prezent în 
multe state membre, Uniunea a încercat să 
promoveze creșterea economică, în special 
prin intermediul inițiativelor prevăzute în 
Strategia Europa 2020, ale cărei obiective 
în ceea ce privește combaterea șomajului 
și a sărăciei nu au fost atinse încă. Banca 
Europeană de Investiții (denumită în 
continuare „BEI”) a încercat să își 
consolideze rolul în stimularea și 
promovarea investițiilor în Uniune, parțial 
prin intermediul unei majorări de capital în 
ianuarie 2013, însă a alocat doar resurse 
nesemnificative microîntreprinderilor și 
IMM-urilor. Sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile din punct de 
vedere economic și din punctul de vedere 
al mediului, cu accent pe întreprinderile 
noi cu proiecte inovatoare și 
microîntreprinderi.

Or. it

Amendamentul 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) proiectele la scară mai mică nu doar 
generează profituri financiare, ci și 
promovează efecte sociale colaterale 
pentru o creștere durabilă, favorabilă 
incluziunii și mediului.
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Or. en

Amendamentul 51
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La 15 iulie 2014, noul președintele 
ales al Comisiei Europene a prezentat 
Parlamentului European un set de 
orientări politice pentru Comisia 
Europeană. Aceste orientări politice 
făceau apel la mobilizarea unei sume de 
„până la 300 miliarde EUR în investiții 
publice și private suplimentare în 
economia reală în următorii trei ani” 
pentru a stimula investițiile în vederea 
creării de locuri de muncă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 52
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La 15 iulie 2014, noul președintele ales 
al Comisiei Europene a prezentat 
Parlamentului European un set de orientări 
politice pentru Comisia Europeană.
Aceste orientări politice făceau apel la 
mobilizarea unei sume de „până la 300 
miliarde EUR în investiții publice și 
private suplimentare în economia reală în 
următorii trei ani” pentru a stimula 
investițiile în vederea creării de locuri de 
muncă.

(5) La 15 iulie 2014, noul președintele ales 
al Comisiei Europene a prezentat 
Parlamentului European un set de orientări 
politice pentru mandatul parlamentar 
actual. Aceste orientări politice făceau apel 
la mobilizarea unei sume de „până la 300 
miliarde EUR în investiții publice și 
private suplimentare în economia reală în 
următorii trei ani” pentru a stimula 
investițiile în vederea creării de locuri de 
muncă.
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Or. fr

Amendamentul 53
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La 26 noiembrie 2014, Comisia a 
prezentat o comunicare intitulată „Un 
plan de investiții pentru Europa”, care 
prevedea crearea unui Fond european 
pentru investiții strategice („FEIS”), a 
unei rezerve transparente de proiecte de 
investiții la nivel european, crearea unei 
platforme de consiliere (Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții, „EIAH“) și a unei agende 
ambițioase pentru înlăturarea 
obstacolelor în calea investițiilor și pentru 
finalizarea Pieței Unice.

eliminat

__________________
1 Comunicarea către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții, intitulată „Un 
plan de investiții pentru Europa”. 
COM(2014) 903 final

Or. en

Amendamentul 54
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) La 26 noiembrie 2014, Comisia a 
prezentat o comunicare intitulată „Un plan 
de investiții pentru Europa” 1, care 
prevedea crearea unui Fond european 
pentru investiții strategice („FEIS”), a unei 
rezerve transparente de proiecte de 
investiții la nivel european, crearea unei 
platforme de consiliere (Platforma 
europeană de consiliere în materie de 
investiții, „EIAH“) și a unei agende 
ambițioase pentru înlăturarea 
obstacolelor în calea investițiilor și pentru 
finalizarea Pieței Unice.

(6) La 26 noiembrie 2014, Comisia a 
prezentat o comunicare intitulată „Un plan 
de investiții pentru Europa” 1, care 
prevedea crearea unui Fond european 
pentru investiții strategice („FEIS”) și
crearea unei platforme de consiliere
(Platforma europeană de consiliere în 
materie de investiții, „EIAH”).

__________________ __________________
1 Comunicarea către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții, intitulată „Un plan 
de investiții pentru Europa”.
COM(2014) 903 final

1 Comunicarea către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții, intitulată „Un plan 
de investiții pentru Europa”. 
COM(2014)0903

Or. en

Amendamentul 55
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consiliul European din 
18 decembrie 2014 a conchis că 
„stimularea investițiilor și abordarea 
disfuncționalităților pieței în Europa este 
o provocare politică cheie” și că „noul 
accent pe investiții, împreună cu 
angajamentul statelor membre de a 
intensifica reformele structurale și de a 
urmări o consolidare fiscală favorabilă 

eliminat
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creșterii, va oferi baza pentru creștere 
economică și crearea de locuri de muncă 
în Europa și necesită crearea unui Fond 
european pentru investiții strategice 
(FEIS) în Grupul BEI cu scopul de a 
mobiliza investiții noi în valoare de 
315 de miliarde de euro între 2015 și 
2017”.

Or. en

Amendamentul 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Consiliul European din 18 decembrie 
2014 a conchis că „stimularea investițiilor 
și abordarea disfuncționalităților pieței în 
Europa este o provocare politică cheie” și 
că „noul accent pe investiții, împreună cu 
angajamentul statelor membre de a 
intensifica reformele structurale și de a 
urmări o consolidare fiscală favorabilă 
creșterii, va oferi baza pentru creștere 
economică și crearea de locuri de muncă 
în Europa și necesită crearea unui Fond 
european pentru investiții strategice (FEIS) 
în Grupul BEI cu scopul de a mobiliza 
investiții noi în valoare de 315 de miliarde 
de euro între 2015 și 2017”.

(7) Consiliul European din 
18 decembrie 2014 a solicitat „stabilirea
unui Fond european pentru investiții 
strategice (FEIS) în Grupul BEI cu scopul 
de a mobiliza investiții noi în valoare de 
315 miliarde de euro între 2015 și 2017”.

Or. it

Amendamentul 57
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 
globală vizând disiparea incertitudinilor 
legate de investițiile publice și private. 
Strategia se sprijină pe trei piloni: 
mobilizarea resurselor financiare pentru 
investiții, aducerea investițiilor la 
economia reală și îmbunătățirea mediului 
de investiții în Uniune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 
globală vizând disiparea incertitudinilor 
legate de investițiile publice și private.
Strategia se sprijină pe trei piloni:
mobilizarea resurselor financiare pentru 
investiții, aducerea investițiilor la 
economia reală și îmbunătățirea mediului 
de investiții în Uniune.

(8) Dacă este bine direcționat și guvernat 
în mod democratic, FEIS ar putea deveni
parte dintr-o abordare globală vizând 
disiparea incertitudinilor legate de 
investițiile publice și private. Strategia și 
FEIS ar trebui extinse mai departe de cei
trei piloni actuali ai săi: mobilizarea 
resurselor financiare pentru investiții, 
aducerea investițiilor la economia reală și 
îmbunătățirea mediului de investiții în 
Uniune, pentru a obține cel puțin:

−o structură de guvernare care respectă 
principiile democratice de bază,

− un sistem de controale și bilanțuri care 
să asigure că investiția activată de FEIS 
nu cauzează daune valorilor Uniunii și 
nici nu creează efecte negative nedorite,

− implicarea părților interesate și a unui 
drept de veto investițiilor care nu sunt în 
conformitate cu obiectivele pentru 2020 și 
criteriile de la articolul 5,



AM\1052802RO.doc 27/115 PE551.778v01-00

RO

− o serie de criterii pentru a asigura că nu 
există nicio investiție oarecare, ci doar 
investiții pentru atingerea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, eradicând 
șomajul și sărăcia și reducând amprenta 
ecologică.

Or. en

Amendamentul 59
Milan Zver

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 
globală vizând disiparea incertitudinilor 
legate de investițiile publice și private.
Strategia se sprijină pe trei piloni:
mobilizarea resurselor financiare pentru 
investiții, aducerea investițiilor la 
economia reală și îmbunătățirea mediului 
de investiții în Uniune.

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 
globală vizând disiparea incertitudinilor 
legate de investițiile publice și private.
Strategia se sprijină pe trei piloni:
mobilizarea resurselor financiare pentru 
investiții, aducerea investițiilor la 
economia reală și îmbunătățirea mediului 
de investiții în Uniune. Fără nicio 
îmbunătățire în mediul investițiilor, va fi 
dificil pentru FEIS să își îndeplinească 
scopul. În această privință, este necesar 
un angajament real pentru consolidarea 
pe viitor a pieței interne a UE, cu accent 
pe piața digitală unică. 

Or. sl

Amendamentul 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 
globală vizând disiparea incertitudinilor 
legate de investițiile publice și private.
Strategia se sprijină pe trei piloni:

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 
globală vizând disiparea incertitudinilor 
legate de investițiile publice și private.
Strategia se sprijină pe trei piloni:
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mobilizarea resurselor financiare pentru 
investiții, aducerea investițiilor la 
economia reală și îmbunătățirea mediului 
de investiții în Uniune.

mobilizarea resurselor financiare pentru 
investiții, aducerea investițiilor la 
economia reală, prin crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate cu drepturi și în 
conformitate cu standardele OIM și 
îmbunătățirea mediului de investiții în 
Uniune, în special în zonele cele mai 
afectate de criză și apoi, prin tăieri de 
buget în baza planurilor de austeritate, 
pentru a reduce disparitățile economice, 
care pot cauza noi crize economice și 
sociale.

Or. fr

Amendamentul 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 
globală vizând disiparea incertitudinilor 
legate de investițiile publice și private.
Strategia se sprijină pe trei piloni:
mobilizarea resurselor financiare pentru 
investiții, aducerea investițiilor la 
economia reală și îmbunătățirea mediului 
de investiții în Uniune.

(8) FEIS face parte dintr-o abordare 
globală vizând disiparea incertitudinilor 
legate de investițiile publice și private.
Strategia se sprijină pe trei piloni:
mobilizarea resurselor financiare pentru 
investiții, aducerea investițiilor la 
economia reală și îmbunătățirea mediului 
de investiții în Uniune. Fondul ar trebui 
să fie operațional cât mai repede posibil 
astfel încât investițiile să poată fi activate 
în 2015.

Or. es

Amendamentul 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 
trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, prin 
consolidarea Pieței Unice și prin creșterea 
gradului de previzibilitate a 
reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 
și investițiile din Europa, în general, ar 
trebui să beneficieze de această activitate 
paralelă.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 63
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 
trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, prin 
consolidarea Pieței Unice și prin creșterea 
gradului de previzibilitate a 
reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 
și investițiile din Europa, în general, ar 
trebui să beneficieze de această activitate 
paralelă.

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 
trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, prin
reducerea birocrației, prin consolidarea 
Pieței Unice și prin creșterea gradului de 
previzibilitate a reglementărilor.
Activitatea FEIS, precum și investițiile din 
Europa, în general, ar trebui să beneficieze 
de această activitate paralelă.

Or. it

Amendamentul 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Mediul de investiții din Uniune ar (9) Mediul de investiții din Uniune trebuie
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trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, prin 
consolidarea Pieței Unice și prin creșterea 
gradului de previzibilitate a 
reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 
și investițiile din Europa, în general, ar 
trebui să beneficieze de această activitate 
paralelă.

îmbunătățit prin eliminarea obstacolelor în 
calea investițiilor, prin consolidarea Pieței 
Unice și prin creșterea gradului de
certitudine a reglementărilor. Activitatea 
FEIS, precum și investițiile din Europa, în 
general, ar trebui să beneficieze de această 
activitate paralelă.

Or. it

Amendamentul 65
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 
trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, prin 
consolidarea Pieței Unice și prin creșterea 
gradului de previzibilitate a 
reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 
și investițiile din Europa, în general, ar 
trebui să beneficieze de această activitate 
paralelă.

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 
trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, prin 
consolidarea Pieței Unice, prin menținerea 
unor piețe ale muncii suficient de 
flexibile, prin asigurarea că costurile 
muncii, inclusiv salariile, sunt în 
concordanță cu productivitatea, prin 
încurajarea sistemelor de protecție socială 
care fac munca atractivă, restructurând și 
capitalizând băncile, îmbunătățind 
eficiența administrației publice și a 
sistemelor fiscale, și prin creșterea 
gradului de previzibilitate a 
reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 
și investițiile din Europa, în general, ar 
trebui să beneficieze de această activitate 
paralelă.

Or. en

Amendamentul 66
Mara Bizzotto
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la 
finanțare să avantajeze în special 
întreprinderile mici și mijlocii. Este de 
asemenea oportun să se extindă avantajele 
unui astfel de acces sporit la finanțare către 
societățile cu capitalizare medie, care sunt 
societăți cu până la 3000 de angajați.
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune, în 
special în zona euro, și să asigure accesul 
crescut la finanțare, care ar trebui să 
avantajeze în special întreprinderile mici și 
mijlocii. Este, de asemenea, oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea competitivității 
întreprinderilor europene și la sprijinirea 
ocupării forței de muncă.

Or. it

Amendamentul 67
Ivo Vajgl

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este, de asemenea, oportun să 
se extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
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Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale, 
politice și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 68
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este, de asemenea, oportun să 
se extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Principala 
intenție a tuturor măsurătorilor trebuie să 
fie aceea de a accelera investițiile în 
politici sociale integrate în conformitate 
cu pachetul de investiții sociale 
2013.Depășirea dificultăților de investiții 
actuale din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 69
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare, care 
este mai simplu, mai accesibil și mai 
funcțional. Intenția este ca accesul crescut 
la finanțare să avantajeze în special 
întreprinderile mici și mijlocii. Este, de 
asemenea, oportun să se extindă avantajele 
unui astfel de acces sporit la finanțare către 
societățile cu capitalizare medie, care sunt 
societăți cu până la 3 000 de angajați.
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 70
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la
consolidarea coeziunii economice, sociale 

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze, în mod prioritar
întreprinderile mici și mijlocii. Este, de 
asemenea, oportun să se extindă avantajele 
unui astfel de acces sporit la finanțare către 
societățile cu capitalizare medie, care sunt 
societăți cu până la 3 000 de angajați.
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
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și teritoriale în Uniune. și teritoriale în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 71
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii, care sunt responsabile cu peste 
80 % din locurile de muncă create în 
Uniunea Europeană. Este, de asemenea,
oportun să se extindă avantajele unui astfel 
de acces sporit la finanțare către societățile 
cu capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 72
Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie
relansarea creșterii economice și crearea 
de locuri de muncă de calitate în Uniune 
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investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

prin sprijinirea investițiilor și contribuind 
la soluționarea dificultăților de finanțare și 
la punerea în aplicare a investițiilor 
productive în Uniune și să asigure accesul 
crescut la finanțare Intenția este ca accesul 
crescut la finanțare să avantajeze în special 
întreprinderile mici și mijlocii. Este, de 
asemenea, oportun să se extindă avantajele 
unui astfel de acces sporit la finanțare către 
societățile cu capitalizare medie, care sunt 
societăți cu până la 3 000 de angajați. 
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare în 
vederea asigurării creșterii, generării de 
locuri de muncă și favorizării incluziunii 
sociale. Intenția este ca accesul crescut la 
finanțare să avantajeze în special 
întreprinderile mici și mijlocii și să includă 
economia socială și întreprinderile 
sociale. Este, de asemenea, oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
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și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 74
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare, cu 
scopul global de a genera o creștere 
economică durabilă, locuri de muncă de 
calitate și incluziune socială. Intenția este 
ca accesul crescut la finanțare să 
avantajeze în special întreprinderile mici și 
mijlocii, microîntreprinderile și economia 
socială și a solidarității. Este, de 
asemenea, oportun să se extindă avantajele 
unui astfel de acces sporit la finanțare către 
societățile cu capitalizare medie, cu până la
1 500 de angajați. Depășirea dificultăților 
de investiții actuale din Europa ar trebui să 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să (10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
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contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune, să 
asigure accesul crescut la finanțare și să 
sprijine crearea de locuri de muncă.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este, de asemenea, oportun să 
se extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. es

Justificare

Crearea de locuri de muncă ar trebui să fie un obiectiv prioritar pentru FEIS și, prin urmare, 
ar trebui menționat în mod explicit.

Amendamentul 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să 
se extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare a proiectelor viabile pentru 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate cu drepturi și pentru sprijinirea 
întreprinderilor din zonele cele mai 
afectate de criză și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Depășirea dificultăților de 
investiții actuale din Europa ar trebui să 
contribuie la consolidarea coeziunii 



PE551.778v01-00 38/115 AM\1052802RO.doc

RO

consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

economice, sociale și teritoriale în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să
se extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

(10) Scopul FEIS trebuie să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Accesul crescut la finanțare trebuie să 
avantajeze în special microîntreprinderile,
întreprinderile mici și mijlocii, precum și
societățile cu capitalizare medie, care sunt 
societăți cu până la 3 000 de angajați.
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa trebuie să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. it

Amendamentul 78
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la ocuparea forței 
de muncă, la consolidarea competitivității 
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întreprinderilor europene și la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

Or. it

Amendamentul 79
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică 
adăugată ridicată care contribuie la 
realizarea obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu un potențial ridicat de creare 
de locuri de muncă durabile, de înaltă 
calitate, care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 80
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare socială și
economică adăugată ridicată care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
politicilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 81
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii, acordând o 
atenție deosebită obiectivelor privind 
ocuparea forței de muncă, inovarea, 
educația, incluziunea socială și 
schimbările climatice/energia ale 
Strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 82
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor pe termen lung ale politicilor 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 83
Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică și 
societală adăugată ridicată și cu potențial 
de creare de locuri de muncă, care 
contribuie la realizarea obiectivelor 
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politicilor Uniunii, în special în ceea ce 
privește obiectivele de ocupare a forței de 
muncă stabilite în Strategia Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 84
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică și 
socială adăugată ridicată care contribuie la 
realizarea obiectivelor politicilor Uniunii și 
la prevenirea divergenței economiilor 
statului membru. În acest sens, FEIS ar 
trebui să fie deschis pentru a sprijini 
utilizarea tehnologiei și a surselor de 
energie care sunt disponibile în statele 
membre.

Or. pl

Amendamentul 85
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată
și de creare de locuri de muncă ridicată 
care contribuie la realizarea obiectivelor 
politicilor Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
și socială ridicată și cu potențial de creare 
de locuri de muncă, care contribuie la 
realizarea obiectivelor politicilor Uniunii, 
în special în ceea ce privește obiectivele de 
ocupare a forței de muncă, educație și 
reducere a sărăciei ale Strategiei 
Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 87
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice direcționate către regiunile cu 
un nivel ridicat al șomajului și al sărăciei 
și cu o valoare economică adăugată și 
socială ridicată, care contribuie la 
realizarea obiectivelor politicilor Uniunii, 
în special în ceea ce privește obiectivele de 
ocupare a forței de muncă, educație și 
reducere a sărăciei, ale Strategiei 
Europa 2020. Nu poate fi finanțat niciun 
proiect care afectează obiectivele 
Strategiei Europa 2020 sau care are un 
impact negativ asupra creării de locuri de 
muncă sau a mediului.

Or. en
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Amendamentul 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii. Utilizarea 
FEIS pentru a stimula investițiile în 
educație și infrastructura socială poate 
contribui la îmbunătățirea coeziunii în 
Europa, care a suferit un declin puternic.

Or. es

Justificare

Unul dintre obiectivele FEIS [articolul 5 alineatul (2)] este de a sprijini investițiile în 
educație și infrastructura socială. Aceasta oferă o bună oportunitate de a consolida 
coeziunea în Europa.

Amendamentul 89
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare socială și
economică adăugată ridicată, în special în 
ceea ce privește crearea de servicii publice 
noi, care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

Or. fr
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Amendamentul 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii.

(11) FEIS trebuie să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică și 
socială adăugată ridicată care contribuie la 
realizarea obiectivelor politicilor Uniunii, 
garantând locuri de muncă de înaltă 
calitate și niveluri adecvate de protecție 
socială, care vor fi atinse prin sprijinirea 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și a întreprinderilor noi 
înființate de tineri, care depun proiecte 
inovatoare care nu pot fi întotdeauna 
finanțate din fondurile disponibile în 
prezent.

Or. it

Amendamentul 91
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) FEIS ar trebui să țină seama de 
dimensiunile teritoriale ale investițiilor 
strategice prin direcționarea acțiunii sale 
către reechilibrarea nivelului de investiții 
între zonele urbane și rurale; pentru a 
asigura o mai bună coeziune între 
teritorii, FEIS ar trebui să promoveze 
investiții care au potențialul de a realiza 
acest lucru, în special în zonele 
suburbane, care au un rol-cheie în 
coordonarea și energizarea legăturii 
dintre zonele urbane și rurale;

Or. fr
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Amendamentul 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) FEIS ar trebui să prioritizeze 
investițiile în regiunile mai slabe din 
punct de vedere economic care suferă de o 
rată ridicată a șomajului și IMM-urile din 
aceste regiuni, având în vedere accesul lor 
limitat la finanțare, cu scopul de a reduce 
divergențele și a asigura că aceste eforturi 
au impactul maxim acolo unde sunt cel 
mai necesare.

Or. es

Amendamentul 93
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu capitalizare 
medie din întreaga Uniune au nevoie de 
asistență pentru a atrage finanțare de pe 
piață, în special în ceea ce privește 
investițiile cu grad mai mare de risc. FEIS 
ar trebui să ajute aceste societăți să 
depășească deficitul de capital permițându-
le să beneficieze de infuzii de capital, 
directe și indirecte, de garanții pentru
securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul European de Investiții 
(„FEI”).

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu capitalizare 
medie din întreaga Uniune se confruntă cu 
probleme grave de lichiditate și nu atrag
finanțare de pe piață și împrumuturi de la 
instituțiile de credit, în special în ceea ce 
privește investițiile cu grad mai mare de 
risc. FEIS ar trebui să ajute aceste societăți 
să depășească deficitul de capital 
permițându-le să beneficieze de infuzii de 
capital, directe și indirecte, de garanții 
pentru securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul european de investiții 
(„FEI”).
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Or. it

Amendamentul 94
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu capitalizare 
medie din întreaga Uniune au nevoie de 
asistență pentru a atrage finanțare de pe 
piață, în special în ceea ce privește 
investițiile cu grad mai mare de risc. FEIS 
ar trebui să ajute aceste societăți să 
depășească deficitul de capital permițându-
le să beneficieze de infuzii de capital, 
directe și indirecte, de garanții pentru 
securizarea împrumuturilor de înaltă
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul European de Investiții 
(„FEI”).

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu capitalizare 
medie din întreaga Uniune au nevoie de 
asistență pentru a atrage finanțare de pe 
piață, în special în ceea ce privește 
investițiile cu grad mai mare de risc. FEIS 
ar trebui să ajute aceste societăți să 
depășească deficitul de capital permițându-
le să beneficieze de infuzii de capital, 
directe și indirecte, de garanții pentru 
securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul european de investiții 
(„FEI”). Este important ca FEIS să țină 
seama de condițiile specifice de investiții 
din țările cu piețele financiare cel mai 
puțin dezvoltate.

Or. pl

Amendamentul 95
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu capitalizare 
medie din întreaga Uniune au nevoie de 
asistență pentru a atrage finanțare de pe 
piață, în special în ceea ce privește 

(12) Numeroase microîntreprinderi,
întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
societăți cu capitalizare medie din întreaga 
Uniune au nevoie de asistență pentru a 
atrage finanțare de pe piață, în special în 



AM\1052802RO.doc 47/115 PE551.778v01-00

RO

investițiile cu grad mai mare de risc. FEIS 
ar trebui să ajute aceste societăți să 
depășească deficitul de capital permițându-
le să beneficieze de infuzii de capital, 
directe și indirecte, de garanții pentru 
securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul European de Investiții
(„FEI”).

ceea ce privește investițiile cu grad mai 
mare de risc. FEIS ar trebui să ajute aceste 
societăți să depășească deficitul de capital 
permițându-le să beneficieze de infuzii de 
capital, directe și indirecte, de garanții 
pentru securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul European de Investiții
(„FEI”).

Or. de

Amendamentul 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu 
capitalizare medie din întreaga Uniune au 
nevoie de asistență pentru a atrage 
finanțare de pe piață, în special în ceea ce 
privește investițiile cu grad mai mare de 
risc. FEIS ar trebui să ajute aceste societăți 
să depășească deficitul de capital 
permițându-le să beneficieze de infuzii de 
capital, directe și indirecte, de garanții 
pentru securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul European de Investiții 
(„FEI”).

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, din întreaga Uniune au nevoie de 
asistență pentru a atrage finanțare de pe 
piață, în special în ceea ce privește 
investițiile cu grad mai mare de risc. FEIS 
ar trebui să ajute aceste societăți să 
depășească deficitul de capital permițându-
le să beneficieze de infuzii de capital, 
directe și indirecte, de garanții pentru 
securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul european de investiții 
(„FEI”).

Or. fr

Amendamentul 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu capitalizare 
medie din întreaga Uniune au nevoie de 
asistență pentru a atrage finanțare de pe 
piață, în special în ceea ce privește 
investițiile cu grad mai mare de risc. FEIS
ar trebui să ajute aceste societăți să 
depășească deficitul de capital permițându-
le să beneficieze de infuzii de capital, 
directe și indirecte, de garanții pentru 
securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul European de Investiții 
(„FEI”).

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii și microîntreprinderi, precum și 
societăți cu capitalizare medie din întreaga 
Uniune au nevoie de asistență pentru a 
atrage finanțare de pe piață, în special în 
ceea ce privește investițiile cu grad mai 
mare de risc. FEIS trebuie să ajute aceste 
societăți să depășească deficitul de capital 
permițându-le să beneficieze de infuzii de 
capital, directe și indirecte, de garanții 
pentru securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul european de investiții 
(„FEI”).

Or. it

Amendamentul 98
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv în cel 
mai scurt timp posibil. Activitatea FEIS de 
acordarea de finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
societățile cu capitalizare medie ar trebui
canalizată prin Fondul European de 
Investiții („FEI”), pentru a beneficia de 
experiența sa în aceste activități.

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv rapid 
asupra întreprinderilor și a economiei.
Activitatea FEIS de acordarea de finanțare 
pentru întreprinderile mici și mijlocii și 
pentru societățile cu capitalizare medie
trebuie canalizată prin Fondul european de 
investiții („FEI”), pentru a beneficia de 
experiența sa în aceste activități.

Or. it
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Amendamentul 99
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv în cel 
mai scurt timp posibil. Activitatea FEIS de 
acordarea de finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
societățile cu capitalizare medie ar trebui 
canalizată prin Fondul European de 
Investiții („FEI”), pentru a beneficia de 
experiența sa în aceste activități.

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv în cel 
mai scurt timp posibil. În legătură cu 
responsabilitatea sporită a BEI și 
necesitatea de a ține seama de 
circumstanțele specifice ale statelor 
membre, comisia de administrare a băncii 
ar trebui extinsă. Activitatea FEIS de 
acordarea de finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
societățile cu capitalizare medie ar trebui 
canalizată prin Fondul european de 
investiții („FEI”), pentru a beneficia de 
experiența sa în aceste activități.

Or. pl

Amendamentul 100
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv în cel 
mai scurt timp posibil. Activitatea FEIS de 
acordarea de finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
societățile cu capitalizare medie ar trebui 
canalizată prin Fondul European de 
Investiții („FEI”), pentru a beneficia de 
experiența sa în aceste activități.

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv în cel 
mai scurt timp posibil. Activitatea FEIS de 
acordarea de finanțare pentru
microîntreprinderi, întreprinderile mici și 
mijlocii și pentru societățile cu capitalizare 
medie ar trebui canalizată prin Fondul 
European de Investiții („FEI”), pentru a 
beneficia de experiența sa în aceste 
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activități.

Or. de

Amendamentul 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv în cel 
mai scurt timp posibil. Activitatea FEIS de 
acordarea de finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
societățile cu capitalizare medie ar trebui 
canalizată prin Fondul European de 
Investiții („FEI”), pentru a beneficia de 
experiența sa în aceste activități.

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv în cel 
mai scurt timp posibil. Activitatea FEIS de 
acordarea de finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și
microîntreprinderi și pentru societățile cu 
capitalizare medie ar trebui canalizată prin 
Fondul european de investiții („FEI”), 
pentru a beneficia de experiența sa în 
aceste activități.

Or. it

Amendamentul 102
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată și au un impact direct asupra 
economiei reale. În special, FEIS ar trebui 
să susțină proiecte care promovează 
crearea de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
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răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu ar trebui să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. fr

Amendamentul 103
Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care creează locuri de 
muncă de înaltă calitate și generează 
creștere și competitivitate durabilă pe 
termen lung. FEIS ar trebui să ofere o 
gamă largă de produse financiare, inclusiv 
capitaluri proprii, împrumuturi sau garanții, 
pentru a răspunde în mod optim la nevoile 
fiecărui proiect. Această gamă largă de 
produse ar trebui să permită FEIS să se 
adapteze la nevoile pieței și, în același 
timp, să încurajeze investițiile private în 
proiecte. FEIS nu ar trebui să înlocuiască 
finanțarea de pe piața privată, ci să 
servească drept catalizator al finanțării 
private prin corectarea unor deficiențe ale 
pieței, astfel încât să se asigure utilizarea 
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strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

cea mai strategică și mai eficientă a banilor 
publici. Obligativitatea respectării 
principiilor privind ajutorul de stat ar trebui 
să contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. en

Amendamentul 104
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă de calitate, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. pl
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Amendamentul 105
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care stimulează inovarea, 
dezvoltarea de competențe, crearea de 
locuri de muncă de calitate, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu ar trebui să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. en

Amendamentul 106
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care (14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
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aduc valoare economică și societală
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

aduc valoare adăugată europeană ridicată.
În special, FEIS ar trebui să susțină 
proiecte care promovează crearea de locuri 
de muncă de calitate, creșterea și 
competitivitatea favorabile incluziunii pe 
termen lung și incluziunea socială. FEIS 
ar trebui să ofere o gamă largă de produse
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu ar trebui să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. en

Amendamentul 107
Ivo Vajgl

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, acordând o atenție 
deosebită ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor și pe termen lung,
creșterea și competitivitatea pe termen 
lung. FEIS ar trebui să ofere o gamă largă 
de produse financiare, inclusiv capitaluri 
proprii, împrumuturi sau garanții, pentru a 
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trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu ar trebui să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. en

Amendamentul 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă de calitate, creșterea, 
competitivitatea și incluziunea socială pe 
termen lung. FEIS ar trebui să ofere o 
gamă largă de produse financiare, inclusiv 
capitaluri proprii, împrumuturi sau garanții, 
pentru a răspunde în mod optim la nevoile 
fiecărui proiect. Această gamă largă de 
produse ar trebui să permită FEIS să se 
adapteze la nevoile pieței și, în același 
timp, să încurajeze investițiile private în 
proiecte. FEIS nu ar trebui să înlocuiască 
finanțarea de pe piața privată, ci să 
servească drept catalizator al finanțării 
private prin corectarea unor deficiențe ale 
pieței, astfel încât să se asigure utilizarea 
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strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

cea mai strategică și mai eficientă a banilor 
publici. Obligativitatea respectării 
principiilor privind ajutorul de stat ar trebui 
să contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. en

Amendamentul 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă de calitate, creșterea și 
competitivitatea durabile și pe termen 
lung. FEIS ar trebui să ofere o gamă largă 
de produse financiare, inclusiv capitaluri 
proprii, împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu ar trebui să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. en
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Amendamentul 110
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte.
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă de înaltă calitate cu 
drepturi, un nou sistem de securitate 
socială, ocuparea forței de muncă și 
formarea, educația, inovarea și cercetarea 
și creșterea economică durabilă pe termen 
lung și care vizează eradicarea 
inegalităților, a sărăciei și a excluziunii 
sociale care afectează numeroase regiuni 
europene. FEIS ar trebui să ofere o gamă 
largă de produse financiare, inclusiv 
capitaluri proprii, împrumuturi sau garanții, 
pentru a răspunde în mod optim la nevoile 
fiecărui proiect. Această gamă largă de 
produse ar trebui să permită FEIS să se 
adapteze la nevoile pieței și, în același 
timp, să încurajeze investițiile private în 
proiecte. FEIS nu ar trebui să înlocuiască 
finanțarea de pe piața privată, ci să 
servească drept catalizator al finanțării 
private prin corectarea unor deficiențe ale 
pieței, astfel încât să se asigure utilizarea 
cea mai strategică și mai eficientă a banilor 
publici. Finanțarea FEIS nu ar trebui sub 
nicio formă să fie utilizată pentru 
investiții care sunt asigurate deja de 
sectorul privat. Obligativitatea respectării 
principiilor privind ajutorul de stat ar trebui 
să contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. fr

Amendamentul 111
Laura Agea, Tiziana Beghin



PE551.778v01-00 58/115 AM\1052802RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte. 
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, 
astfel încât să se asigure utilizarea cea 
mai strategică și mai eficientă a banilor 
publici. Obligativitatea respectării 
principiilor privind ajutorul de stat ar 
trebui să contribuie la această utilizare 
eficientă și strategică.

(14) FEIS trebuie să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă de înaltă calitate, 
creșterea pe termen lung favorabilă 
incluziunii, competitivitatea și incluziunea 
socială. FEIS ar trebui să ofere o gamă 
largă de produse financiare, inclusiv 
capitaluri proprii, împrumuturi sau garanții, 
pentru a răspunde în mod optim la nevoile 
fiecărui proiect. Această gamă largă de 
produse ar trebui să permită FEIS să se 
adapteze la nevoile pieței.

Or. it

Amendamentul 112
Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Impactul FEIS asupra ocupării 
forței de muncă ar trebui monitorizat 
sistematic și încurajat tot mai mult, în 
special pentru a se realiza câștiguri 
sociale de durată sub forma ocupării 
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forței de muncă în mod durabil și în 
locuri de muncă de înaltă calitate. Acest 
lucru ar trebui să asigure, de asemenea, o 
distribuție justă a veniturilor din investiții 
în rândul investitorilor și lucrătorilor. 
Considerând acestea, Comisia include în 
raportul comun privind ocuparea forței de 
muncă care însoțește Comunicarea 
Comisiei privind analiza anuală a 
creșterii o evaluare a impactului direct 
asupra creării de locuri de muncă al 
investițiilor finanțate de FEIS, precum și 
o analiză a efectelor colaterale ale acestor 
investiții în Europa.

Or. en

Amendamentul 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Impactul FEIS asupra ocupării 
forței de muncă, a educației și a reducerii 
sărăciei ar trebui monitorizat sistematic și 
încurajat tot mai mult, în special pentru a 
se realiza câștiguri sociale de durată sub 
forma ocupării forței de muncă în mod 
durabil și în locuri de muncă de calitate și 
incluziune socială. Acest lucru ar trebui 
să asigure, de asemenea, o distribuție 
justă a veniturilor din investiții în rândul 
investitorilor și lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 114
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Impactul FEIS asupra ocupării 
forței de muncă, a educației și a reducerii 
sărăciei ar trebui monitorizat sistematic și 
încurajat tot mai mult, în special pentru a 
se realiza câștiguri sociale de durată sub 
forma ocupării forței de muncă în mod 
durabil și în locuri de muncă de calitate și 
incluziune socială. Acest lucru ar trebui 
să asigure, de asemenea, o distribuție 
justă a veniturilor din investiții în rândul 
investitorilor și lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 115
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La selectarea proiectelor de 
investiții, FEIS ar trebui să verifice dacă 
locurile de muncă ce fac parte din aceste 
proiecte de investiții sau sunt create de 
acestea asigură un trai decent.

Or. de

Amendamentul 116
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Impactul FEIS asupra ocupării 
forței de muncă ar trebui monitorizat 
sistematic și încurajat tot mai mult, în 
special pentru a se realiza câștiguri 
sociale de durată sub forma ocupării 
forței de muncă în mod durabil și în 
locuri de muncă de înaltă calitate, astfel 
beneficiind de FEIS atât investitorii, cât și 
lucrătorii.

Or. en

Amendamentul 117
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Impactul FEIS asupra ocupării 
forței de muncă ar trebui monitorizat 
sistematic, în special în vederea 
identificării câștigurilor societale 
tangibile sub forma ocupării forței de 
muncă în mod durabil.

Or. en

Amendamentul 118
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) FEIS ar trebui să vizeze și 
investițiile sociale, în special capitalul 
uman și serviciile și infrastructurile 
sociale, ca vectori pentru competitivitatea 
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economică, incluziunea socială și
egalitatea de gen. Fără investiții sociale 
mai puternice, dezvoltarea industrială și 
economică va fi blocată și prosperitatea și 
competitivitatea viitoare ale Europei vor fi 
afectate.

Or. en

Amendamentul 119
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Recital 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii,
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii,
direcționând cea mai mare a sprijinului 
său țărilor din zona euro cele mai afectate 
de criza financiară.

Or. it

Amendamentul 120
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 

(15) FEIS ar trebui să fie complementar cu 
alte instrumente financiare existente ale 
UE, dar ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
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existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

Or. en

Amendamentul 121
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară, regiunile care suferă de 
deșertificare industrială și teritoriile cu 
cei mai mici indicatori sociali. FEIS ar 
trebui folosit doar atunci când nu sunt 
disponibile alte surse de finanțare în 
condiții rezonabile.

Or. fr

Amendamentul 122
Enrique Calvet Chambon

Propunere de regulament
Considerentul 15



PE551.778v01-00 64/115 AM\1052802RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară, dublându-și din nou eforturile 
în zonele europene cele mai afectate de
ratele ridicate ale șomajului. FEIS ar 
trebui folosit doar atunci când nu sunt 
disponibile alte surse de finanțare în 
condiții rezonabile.

Or. es

Justificare

Având în vedere că crearea de locuri de muncă trebuie să fie unul dintre obiectivele 
prioritare ale FEIS, FEIS ar trebui să țină seama de situația zonelor europene afectate de 
ratele ridicate ale șomajului atunci când finanțează proiecte. O îmbunătățire a indicatorilor 
statelor membre privind ocuparea forței de muncă ar avea un impact pozitiv asupra 
economiei UE.

Amendamentul 123
Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii,
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii, în
special în țările cele mai afectate de criza
economică și financiară, ținând seama și 
de faptul că, prin implicarea unor riscuri 
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de finanțare în condiții rezonabile. de investiții mai mari, ele ar putea să 
aducă profituri economice mai mari 
investitorilor, maximizând totodată 
efectele colaterale societale pozitive în 
țările respective. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

Or. en

Amendamentul 124
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii,
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii, în 
special în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile. Ar 
trebui să se încerce în special facilitarea 
finanțării proiectelor viabile din punct de 
vedere economic, cu un potențial puternic 
de creare de locuri de muncă sau alte 
beneficii socioeconomice, pentru a le face 
mai atractive pentru investitorii 
comerciali.

Or. en

Amendamentul 125
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii,
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte
la care atragerea finanțării private este 
mai dificilă decât cu instrumentele 
existente ale BEI și ale Uniunii, ca parte a 
asigurării elementelor suplimentare. FEIS 
ar trebui să finanțeze proiecte pe întreg 
teritoriul Uniunii, în special în țările cu un 
nivel ridicat al șomajului sau al sărăciei.
FEIS ar trebui folosit doar atunci când nu 
sunt disponibile alte surse de finanțare în 
condiții rezonabile.

Or. en

Amendamentul 126
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un potențial foarte ridicat de creare de 
locuri de muncă de înaltă calitate și pe 
proiecte cu un profil de risc-randament 
mai ridicat decât instrumentele existente 
ale BEI și ale Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

Or. de
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Amendamentul 127
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii,
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii, care generează profit pe termen 
lung și sunt vitale din punctul de vedere al 
dezvoltării sociale și economice a statelor 
membre în cadrul Uniunii Europene.
FEIS ar trebui să finanțeze proiecte pe
întreg teritoriul Uniunii, acordând o 
atenție deosebită țărilor care sunt în 
special afectate de șomaj și în care nivelul 
dezvoltării sociale și economice este sub 
media europeană. FEIS ar trebui folosit 
doar atunci când nu sunt disponibile alte 
surse de finanțare în condiții rezonabile.

Or. pl

Amendamentul 128
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii,
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii, în 
special în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.
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Or. en

Amendamentul 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii,
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții rezonabile.

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întreg teritoriul Uniunii, în 
special în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare în condiții favorabile.

Or. it

Amendamentul 130
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

(16) FEIS trebuie să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere practic, economic și 
tehnic, ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

Or. it
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Amendamentul 131
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic ca 
urmare a sprijinului FEIS, ceea ce 
implică un risc adecvat, răspunzând, în 
același timp, cerințelor specifice pentru 
finanțarea FEIS.

Or. en

Amendamentul 132
Terry Reintke, Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere social, economic și 
tehnic și creează valoare adăugată, ceea 
ce implică un risc adecvat, răspunzând, în 
același timp, cerințelor specifice pentru 
finanțarea FEIS. Prin urmare, este necesar 
să se stabilească principii, criterii și 
condiții clare pentru sprijinul FEIS.

Or. en

Amendamentul 133
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic și 
din punctul de vedere al ocupării forței de 
muncă, ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

Or. de

Amendamentul 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic și 
că sunt în concordanță cu prioritățile 
politicii sociale a UE, în special reducerea 
excluziunii sociale și a sărăciei, ceea ce 
implică un risc adecvat, răspunzând, în 
același timp, cerințelor specifice pentru 
finanțarea FEIS.

Or. en

Amendamentul 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic și 
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ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor
specifice pentru finanțarea FEIS.

să ofere un potențial semnificativ de 
creare de locuri de muncă. Nivelul de risc 
pe care îl implică aceste investiții ar trebui 
să fie corespunzător atingerii obiectivelor 
fondului, în special în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, cu condiția 
ca cerințele specifice pentru finanțarea 
FEIS să fie respectate.

Or. es

Justificare

Pe lângă faptul că trebuie să fie viabile, investițiile ar trebui să ofere un potențial 
semnificativ de creare de locuri de muncă. Clasarea nivelului de risc implicat de investiții 
drept „corespunzător” este extrem de vagă; ar fi mai indicat să fie asociat cu obiectivele pe 
care trebuie să le îndeplinească FEIS, în special în ceea ce privește crearea de locuri de 
muncă.

Amendamentul 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
ceea ce implică un risc adecvat, 
răspunzând, în același timp, cerințelor 
specifice pentru finanțarea FEIS.

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt
sustenabile din punct de vedere economic, 
social și al mediului și viabile din punct de 
vedere tehnic, ceea ce implică, în unele 
cazuri, un risc ridicat, răspunzând, în 
același timp, cerințelor specifice pentru 
finanțarea FEIS.

Or. it

Amendamentul 137
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) FEIS ar trebui să acorde atenția 
cuvenită situațiilor de pe piața muncii în 
statele membre și regiunile UE și să 
includă potențiale rezultate ale 
consolidării ocupării forței de muncă, ce 
pot fi obținute la momentul evaluării 
proiectelor.

Or. en

Amendamentul 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Comitetul director al FEIS va stabili 
politica de investiții a proiectelor care pot 
fi sprijinite și profilul de risc. Având în 
vedere că selecția proiectelor va depinde 
de această politică, Parlamentul 
European ar trebui să fie implicat în 
redactarea acestor criterii.

Or. es

Justificare

Comitetul director are o sarcină fundamentală în cadrul FEIS, aceea de a stabili politica de 
investiții și, în consecință, criteriile pentru selecția proiectelor. Este esențial ca 
Parlamentul European să se implice în elaborarea acestor criterii.

Amendamentul 139
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Principiul director al FEIS ar trebui 
să se bazeze pe rezultate și nu doar pe o 
abordare orientată spre informații; 
succesul FEIS ar trebui să aibă la bază 
evaluarea creșterii economice reale, a 
creării de locuri de muncă și a stimulării 
economiilor statelor membre.

Or. en

Amendamentul 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) FSEI ar trebui să se axeze mai 
curând pe crearea de noi investiții în 
domeniile în care apetitul investitorilor 
este atenuat, decât pe înlocuirea 
investițiilor care pot fi făcute oriunde 
altundeva (excludere) sau pe investiții 
foarte profitabile care ar fi fost făcute 
oricum (deadweight). Ar trebui promovate 
investițiile sociale care nu doar generează 
profit financiar, ci și promovează efecte 
colaterale sociale pozitive, precum 
investiții în capitalul uman sau investiții 
care au un impact semnificativ asupra 
creării de locuri de muncă sau asupra 
reducerii sărăciei.

Or. es

Amendamentul 141
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru 
investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet de 
investiții. Comitetul pentru investiții ar 
trebui să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Cel puțin unul dintre membrii 
comitetului trebuie să fie un specialist în 
politici sociale și de piață a muncii și, prin 
urmare, trebuie să fie responsabil cu 
evaluarea impactului social al proiectelor 
depuse. Comitetul de investiții ar trebui să 
răspundă în fața unui comitet director al 
FEIS, care ar trebui să supravegheze 
îndeplinirea obiectivelor FEIS. Pentru a 
beneficia de experiența FEI, FEIS ar trebui 
să contribuie la finanțarea FEI pentru a 
permite FEI să întreprindă proiecte 
individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

Or. en

Amendamentul 142
Brando Benifei

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru
investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții 

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet de
investiții. Comitetul de investiții ar trebui
să fie compus din experți independenți, 
care au cunoștințe și experiență în materie 
de proiecte de investiții și macroeconomie.
Comitetul de investiții ar trebui să 
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trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

răspundă în fața unui comitet director al 
FEIS, care ar trebui să supravegheze 
îndeplinirea obiectivelor FEIS. Pentru a 
beneficia de experiența FEI, FEIS ar trebui 
să contribuie la finanțarea FEI pentru a 
permite FEI să întreprindă proiecte 
individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

Or. en

Amendamentul 143
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru
investiții trebuie să fie compus din experți
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții
trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet de
investiții. Comitetul de investiții trebuie să 
fie compus din experți, care au cunoștințe 
și experiență în materie de proiecte de 
investiții și care cunosc circumstanțele 
specifice ale statelor membre, în special 
cele care sunt afectate de criză. Comitetul 
pentru investiții ar trebui să răspundă în 
fața unui comitet director al FEIS și a 
Parlamentului European, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Activitatea comitetului de investiții 
ar trebui monitorizată de Parlamentul 
European. Pentru a beneficia de experiența 
FEI, FEIS ar trebui să contribuie la 
finanțarea FEI pentru a permite FEI să 
întreprindă proiecte individuale în domenii 
precum întreprinderi mici și mijlocii și 
întreprinderi mici cu capitalizare medie.

Or. pl
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Amendamentul 144
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru
investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și 
întreprinderi mici cu capitalizare medie.

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet de 
investiții. Comitetul de investiții ar trebui
să fie compus din experți independenți, 
care au cunoștințe și experiență în materie 
de proiecte de investiții și să aibă 
experiență în probleme sociale. Comitetul 
de investiții ar trebui să răspundă în fața 
unui comitet director al FEIS, care ar trebui 
să supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii.

Or. fr

Amendamentul 145
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru
investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții 

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet de
investiții. Comitetul de investiții ar trebui 
să fie compus din experți independenți, 
care au cunoștințe și experiență în materie 
de proiecte de investiții. Comitetul de
investiții ar trebui să răspundă în fața unui 
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trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

comitet director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Aceste două organisme ar trebui, de 
asemenea, fiecare la nivelul său, să 
sprijine dezvoltarea de platforme de 
investiții. Pentru a beneficia de experiența 
FEI, FEIS ar trebui să contribuie la 
finanțarea FEI pentru a permite FEI să 
întreprindă proiecte individuale în domenii 
precum întreprinderi mici și mijlocii și 
întreprinderi mici cu capitalizare medie.

Or. en

Amendamentul 146
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru
investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

(17) Toate deciziile privind utilizarea
sprijinului FEIS ar trebui luate de către un 
comitet de investiții. Comitetul de investiții 
ar trebui să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții și o experiență dovedită în unul 
dintre cele cinci obiective ale Strategiei 
Europa 2020. Comitetul de investiții ar 
trebui să organizeze un parteneriat cu 
autoritățile naționale, regionale și locale, 
cu partenerii economici și sociali și cu 
organismele relevante reprezentând 
societatea civilă. Scopul unui astfel de 
parteneriat este de a asigura respectarea 
principiului subsidiarității și al 
proporționalității și de a asigura 
proprietatea operațiunilor planificate de 
părțile interesate. Comitetul de investiții 
ar trebui să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 



PE551.778v01-00 78/115 AM\1052802RO.doc

RO

FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

Or. en

Amendamentul 147
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru
investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții
trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet de
investiții. Comitetul de investiții ar trebui 
să fie compus din experți independenți, 
care au cunoștințe și experiență în materie 
de proiecte de investiții. Comitetul de 
investiții ar trebui să includă și 
reprezentanți ai partenerilor sociali ai 
IMM-urilor. Comitetul de investiții ar 
trebui să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

Or. de

Amendamentul 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru 
investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul de investiții trebuie să 
răspundă în fața unui comitet director al 
FEIS, care ar trebui să supravegheze 
îndeplinirea obiectivelor FEIS. Pentru a 
beneficia de experiența FEI, FEIS ar trebui 
să contribuie la finanțarea FEI pentru a 
permite FEI să întreprindă proiecte 
individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet de 
investiții. Comitetul de investiții ar trebui
să fie compus din experți independenți, 
care pot identifica proiectele care oferă cel 
mai mare potențial pentru rezolvarea 
problemelor sociale și economice majore 
ale Europei și au cunoștințe și experiență 
în materie de proiecte de investiții.
Comitetul de investiții ar trebui să 
răspundă în fața unui comitet director al 
FEIS, care ar trebui să supravegheze 
îndeplinirea obiectivelor FEIS. Pentru a 
beneficia de experiența FEI, FEIS ar trebui 
să contribuie la finanțarea FEI pentru a 
permite FEI să întreprindă proiecte 
individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

Or. es

Justificare

Experții care alcătuiesc comitetul pentru investiții nu ar trebui să fie doar experți în 
domeniile abordate de proiecte, ci ar trebui să aibă și abilitatea de a identifica proiectele 
care au cel mai mare potențial de rezolvare a problemelor economice și sociale actuale.

Amendamentul 149
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet de 
investiții. Comitetul de investiții ar trebui
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investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de
investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

să fie compus din experți independenți, 
care au cunoștințe și experiență în materie 
de proiecte de investiții, precum și din 
reprezentanți din partea organismelor 
publice și a partenerilor sociali. Comitetul 
de investiții ar trebui să răspundă în fața 
unui comitet director al FEIS, care ar trebui 
să supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

Or. en

Amendamentul 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru
investiții trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie.

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate în mod transparent
de către un comitet de investiții. Comitetul 
de investiții ar trebui să fie compus din 
experți independenți, care au fost selectați 
în mod corespunzător în conformitate cu 
principiul responsabilității și au cunoștințe 
și experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul de investiții ar trebui 
să răspundă în fața unui comitet director al 
FEIS, care ar trebui să supravegheze 
îndeplinirea obiectivelor FEIS. Pentru a 
beneficia de experiența FEI, FEIS ar trebui 
să contribuie la finanțarea FEI pentru a 
permite FEI să întreprindă proiecte 
individuale în domenii precum
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și întreprinderi mici cu capitalizare 
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medie.

Or. it

Amendamentul 151
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Experții comitetului de investiții ar 
trebui să fie aprobați de Parlamentul 
European pentru a îmbunătăți 
guvernarea democratică și 
responsabilitatea comitetului de investiții.

Or. en

Amendamentul 152
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Pentru a îndeplini mandatul noii 
comisii, pentru comitetul de investiții ar 
trebui să fie desemnat cel puțin un expert 
care este un specialist în politici sociale. 
Aceasta ar trebui să ducă la selecția 
proiectelor care sunt în concordanță cu 
prioritățile politicii sociale a UE, inclusiv 
reducerea sărăciei și excluziunea socială.

Or. en



PE551.778v01-00 82/115 AM\1052802RO.doc

RO

Amendamentul 153
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite FEIS să-și susțină 
investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o 
garanție în valoare de 16 miliarde EUR.
Atunci când se acordă în baza unui 
portofoliu, acoperirea garanției UE ar 
trebui plafonată în funcție de tipul de 
instrument (împrumuturi, capital propriu 
sau garanții), iar plafonul ar trebui să 
reprezinte un procentaj din volumul 
portofoliului de angajamente restante.
Atunci când garanția este combinată cu 5 
miliarde EUR, care urmează a fi oferiți de 
BEI, este de așteptat ca sprijinul FEIS să 
genereze investiții suplimentare în valoare 
de 60,8 miliarde EUR de la BEI și de la 
FEI. Suma de 60,8 miliarde EUR susținută 
de FEIS ar trebui să genereze investiții în 
valoare totală de 315 miliarde EUR în 
Uniune în perioada 2015-2017. Garanțiile 
aferente proiectelor care sunt finalizate fără 
o cerere de executare a garanției sunt 
disponibile pentru sprijinirea de noi 
operațiuni.

(18) Pentru a permite FEIS să își susțină 
investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o 
garanție minimă în valoare de 
16 miliarde EUR. Atunci când se acordă în 
baza unui portofoliu, acoperirea garanției 
UE ar trebui plafonată în funcție de tipul de 
instrument (împrumuturi, capital propriu 
sau garanții), iar plafonul ar trebui să 
reprezinte un procentaj din volumul 
portofoliului de angajamente restante.
Atunci când garanția este combinată cu 5 
miliarde EUR, care urmează a fi oferiți de 
BEI, este de așteptat ca sprijinul FEIS să 
genereze investiții suplimentare în valoare 
de 60,8 miliarde EUR de la BEI și de la 
FEI. Suma de 60,8 miliarde EUR susținută 
de FEIS ar trebui să genereze investiții în 
valoare totală de 315 miliarde EUR în 
Uniune în perioada 2015-2017. Garanțiile 
aferente proiectelor care sunt finalizate fără 
o cerere de executare a garanției sunt 
disponibile pentru sprijinirea de noi 
operațiuni.

Or. fr

Amendamentul 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite FEIS să-și susțină 
investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o 
garanție în valoare de 16 miliarde EUR.
Atunci când se acordă în baza unui 

(18) Pentru a permite FEIS să își susțină 
investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o 
garanție în valoare de 16 miliarde EUR.
Atunci când se acordă în baza unui 
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portofoliu, acoperirea garanției UE ar 
trebui plafonată în funcție de tipul de 
instrument (împrumuturi, capital propriu 
sau garanții), iar plafonul ar trebui să 
reprezinte un procentaj din volumul 
portofoliului de angajamente restante.
Atunci când garanția este combinată cu 5 
miliarde EUR, care urmează a fi oferiți de 
BEI, este de așteptat ca sprijinul FEIS să 
genereze investiții suplimentare în valoare 
de 60,8 miliarde EUR de la BEI și de la 
FEI. Suma de 60,8 miliarde EUR susținută 
de FEIS ar trebui să genereze investiții în 
valoare totală de 315 miliarde EUR în 
Uniune în perioada 2015-2017. Garanțiile 
aferente proiectelor care sunt finalizate fără 
o cerere de executare a garanției sunt 
disponibile pentru sprijinirea de noi 
operațiuni.

portofoliu, acoperirea garanției UE ar 
trebui plafonată în funcție de tipul de 
instrument (împrumuturi, capital propriu 
sau garanții), iar plafonul ar trebui să 
reprezinte un procentaj din volumul 
portofoliului de angajamente restante.
Atunci când garanția este combinată cu 5 
miliarde EUR, care urmează a fi oferiți de 
BEI, este de așteptat ca sprijinul FEIS să 
genereze investiții suplimentare în valoare 
de 60,8 miliarde EUR de la BEI și de la 
FEI. Suma de 60,8 miliarde EUR susținută 
de FEIS ar trebui să genereze investiții în 
valoare totală de 315 miliarde EUR în 
Uniune în perioada 2015-2017, 
demonstrând astfel că natura urgentă a 
fondului și necesitatea acestuia au un 
impact imediat în următorii trei ani.
Garanțiile aferente proiectelor care sunt 
finalizate fără o cerere de executare a 
garanției sunt disponibile pentru sprijinirea 
de noi operațiuni.

Or. es

Justificare

Dintre cele două abordări care ar putea fi adoptate de Fondul european pentru investiții 
strategice (FEIS), este vital să fie sprijinită abordarea potrivit căreia acesta este un 
instrument de urgență care va avea mai curând un impact puternic pe termen scurt asupra 
combaterii șomajului, decât va promova o schimbare în sensul modernizării structurii în 
Europa.

Amendamentul 155
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a permite FEIS să-și susțină 
investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o 
garanție în valoare de 16 miliarde EUR.
Atunci când se acordă în baza unui 
portofoliu, acoperirea garanției UE ar 

(18) Pentru a permite FEIS să își susțină 
investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o 
garanție în valoare de 16 miliarde EUR.
Atunci când se acordă în baza unui 
portofoliu, acoperirea garanției UE ar 
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trebui plafonată în funcție de tipul de 
instrument (împrumuturi, capital propriu 
sau garanții), iar plafonul ar trebui să 
reprezinte un procentaj din volumul 
portofoliului de angajamente restante.
Atunci când garanția este combinată cu 5 
miliarde EUR, care urmează a fi oferiți de 
BEI, este de așteptat ca sprijinul FEIS să 
genereze investiții suplimentare în valoare 
de 60,8 miliarde EUR de la BEI și de la 
FEI. Suma de 60,8 miliarde EUR 
susținută de FEIS ar trebui să genereze 
investiții în valoare totală de 315 miliarde 
EUR în Uniune în perioada 2015-2017. 
Garanțiile aferente proiectelor care sunt 
finalizate fără o cerere de executare a 
garanției sunt disponibile pentru sprijinirea 
de noi operațiuni.

trebui plafonată în funcție de tipul de 
instrument (împrumuturi, capital propriu 
sau garanții), iar plafonul ar trebui să 
reprezinte un procentaj din volumul 
portofoliului de angajamente restante.
Garanțiile aferente proiectelor care sunt 
finalizate fără o cerere de executare a 
garanției sunt disponibile pentru sprijinirea 
de noi operațiuni.

Or. en

Amendamentul 156
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre, entități din sectorul privat și 
entități din afara Uniunii, sub rezerva 
acordului contribuitorilor existenți. Terții 
pot contribui direct la FEIS și pot participa 
la structurile de guvernanță ale FEIS.

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare și de investiții naționale sau 
agențiilor publice deținute sau controlate 
de către statele membre, entități din 
sectorul privat și entități din afara Uniunii, 
sub rezerva acordului contribuitorilor 
existenți. Terții pot contribui direct la FEIS 
și pot participa la structurile de guvernanță 
ale FEIS.

Or. fr
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Amendamentul 157
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre, entități din sectorul privat și 
entități din afara Uniunii, sub rezerva 
acordului contribuitorilor existenți. Terții 
pot contribui direct la FEIS și pot participa 
la structurile de guvernanță ale FEIS.

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre sau instituțiile regionale, entități 
din sectorul privat și entități din afara 
Uniunii, sub rezerva acordului 
contribuitorilor existenți. Terții pot 
contribui direct la FEIS și pot participa la 
structurile de guvernanță ale FEIS.

Or. fr

Amendamentul 158
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre, entități din sectorul privat și 
entități din afara Uniunii, sub rezerva 
acordului contribuitorilor existenți. Terții 
pot contribui direct la FEIS și pot participa 
la structurile de guvernanță ale FEIS.

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre. Terții pot contribui direct la FEIS 
și pot participa la structurile de guvernanță 
ale FEIS.

Or. en
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Amendamentul 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite o creștere
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre, entități din sectorul privat și 
entități din afara Uniunii, sub rezerva 
acordului contribuitorilor existenți. Terții 
pot contribui direct la FEIS și pot participa 
la structurile de guvernanță ale FEIS.

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre, entități din sectorul privat și 
entități din afara Uniunii, sub rezerva 
acordului contribuitorilor existenți. Terții 
pot contribui direct la FEIS și pot participa 
la structurile de guvernanță ale FEIS, cu 
condiția ca interesele globale ale Europei 
să fie susținute în procesul decizional și 
definirea politicilor și a strategiilor.

Or. es

Justificare

Interesele Europei ar trebui să fie protejate în procesul decizional.

Amendamentul 160
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre, entități din sectorul privat și 

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă statelor 
membre, băncilor de promovare naționale 
sau agențiilor publice deținute sau 
controlate de către statele membre. Acești 
terți pot contribui direct la FEIS și pot 
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entități din afara Uniunii, sub rezerva 
acordului contribuitorilor existenți. Terții
pot contribui direct la FEIS și pot participa 
la structurile de guvernanță ale FEIS.

participa la structurile de guvernanță ale 
FEIS.

Or. en

Amendamentul 161
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Atunci când stabilește ajustările 
bugetare fie în cadrul componentei de 
prevenție, fie în cadrul componentei de 
corecție a pactului, Comisia nu ar trebui 
să includă în calcul contribuțiile 
financiare ale statelor membre în folosul 
FEIS și nici eventuala participare la 
platformele de investiții. În cazul depășirii 
valorii de referință a deficitului, Comisia 
nu ar trebui să lanseze o procedură 
aplicabilă deficitelor excesive. În mod 
similar, nu ar trebui lansată o procedură 
atunci când se constată depășirea valorii 
de referință a datoriei dacă aceasta a fost 
provocată exclusiv de contribuția la FEIS.

Or. en

Amendamentul 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 

eliminat
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statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE. Flexibilitatea acestei abordări ar 
trebui să maximizeze potențialul de a 
atrage investitori în domeniile de investiții 
vizate de FEIS.

Or. it

Amendamentul 163
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE. Flexibilitatea acestei abordări ar trebui 
să maximizeze potențialul de a atrage 
investitori în domeniile de investiții vizate 
de FEIS.

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite,
inclusiv normele privind ajutorul de stat și 
plafoanele de finanțare, statele membre 
pot utiliza fondurile structurale și de 
investiții europene pentru a contribui la 
finanțarea proiectelor eligibile care sunt 
sprijinite prin garanția UE. Flexibilitatea 
acestei abordări ar trebui să maximizeze 
potențialul de a atrage investitori în 
domeniile de investiții vizate de FEIS.

Or. en

Amendamentul 164
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 
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structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE. Flexibilitatea acestei abordări ar 
trebui să maximizeze potențialul de a 
atrage investitori în domeniile de investiții 
vizate de FEIS.

structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE, înainte de consultarea cu partenerii 
sociali și autoritățile publice la nivel local 
și regional.

Or. en

Amendamentul 165
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE. Flexibilitatea acestei abordări ar trebui 
să maximizeze potențialul de a atrage 
investitori în domeniile de investiții vizate 
de FEIS.

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot, atunci când este cazul, 
să utilizeze fondurile structurale și de 
investiții europene pentru a contribui la 
finanțarea proiectelor eligibile care sunt 
sprijinite prin garanția UE. Flexibilitatea 
acestei abordări ar trebui să maximizeze 
potențialul de a atrage investitori în 
domeniile de investiții vizate de FEIS.
FEIS nu poate fi utilizat pentru 
cofinanțarea proiectelor eligibile în 
cadrul fondurilor structurale și de 
investiții europene.

Or. en

Amendamentul 166
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În conformitate cu Tratatul privind (22) În conformitate cu Tratatul privind 
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funcționarea Uniunii Europene, proiectele 
de infrastructură și investiții care 
beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 
trebui să respecte normele privind 
ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 
anunțat că va formula o serie de principii 
fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 
de stat, pe care un proiect va trebui să le 
îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 
finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect 
îndeplinește aceste criterii și primește 
sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat 
că orice sprijin național complementar va fi 
supus unei proceduri simplificate și 
accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, 
în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 
verificat de Comisie va fi 
proporționalitatea sprijinului public (lipsa 
supracompensării). Comisia a anunțat, de 
asemenea, că va furniza orientări 
suplimentare cu privire la o serie de 
principii de bază cu scopul de a asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor publice.

funcționarea Uniunii Europene, proiectele 
de infrastructură și investiții care 
beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 
trebui să respecte normele privind 
ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 
anunțat că va formula o serie de principii 
fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 
de stat, pe care un proiect va trebui să le 
îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 
finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect 
îndeplinește aceste criterii și primește 
sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat 
că orice sprijin național complementar va fi 
supus unei proceduri simplificate și 
accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, 
în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 
verificat de Comisie va fi 
proporționalitatea sprijinului public (lipsa 
supracompensării), inclusiv cazurile în 
care proiectele sprijinite de FEIS ar primi 
finanțare și din partea fondurilor 
structurale și de coeziune. Comisia a 
anunțat, de asemenea, că va furniza 
orientări suplimentare cu privire la o serie 
de principii de bază cu scopul de a asigura 
o utilizare eficientă a fondurilor publice.

Or. en

Amendamentul 167
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, proiectele 
de infrastructură și investiții care 
beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 
trebui să respecte normele privind 
ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 
anunțat că va formula o serie de principii 
fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 
de stat, pe care un proiect va trebui să le 

(22) În conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, proiectele 
de infrastructură și investiții care 
beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 
trebui să respecte normele privind 
ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 
anunțat că va formula o serie de principii 
fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 
de stat, pe care un proiect va trebui să le 



AM\1052802RO.doc 91/115 PE551.778v01-00

RO

îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 
finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect 
îndeplinește aceste criterii și primește 
sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat 
că orice sprijin național complementar va fi 
supus unei proceduri simplificate și 
accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, 
în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 
verificat de Comisie va fi 
proporționalitatea sprijinului public (lipsa 
supracompensării). Comisia a anunțat, de 
asemenea, că va furniza orientări 
suplimentare cu privire la o serie de 
principii de bază cu scopul de a asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor publice.

îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 
finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect 
îndeplinește aceste criterii și primește 
sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat 
că orice sprijin național complementar va fi 
supus unei proceduri simplificate și 
accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, 
în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 
verificat de Comisie va fi 
proporționalitatea sprijinului public (lipsa 
supracompensării). Aceste schimbări ar 
trebui să țină seama de diferențele 
referitoare la capabilitățile bugetare ale 
statelor membre la aplicarea ajutorului de 
stat. Comisia a anunțat, de asemenea, că va 
furniza orientări suplimentare cu privire la 
o serie de principii de bază cu scopul de a 
asigura o utilizare eficientă a fondurilor 
publice.

Or. pl

Amendamentul 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, proiectele 
de infrastructură și investiții care 
beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 
trebui să respecte normele privind 
ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 
anunțat că va formula o serie de principii 
fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 
de stat, pe care un proiect va trebui să le 
îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 
finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect 
îndeplinește aceste criterii și primește 
sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat 
că orice sprijin național complementar va fi 
supus unei proceduri simplificate și 
accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, 

(22) În conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, proiectele 
de infrastructură și investiții care 
beneficiază de sprijin în temeiul FEIS
trebuie să respecte normele privind 
ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 
anunțat că va formula o serie de principii 
fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 
de stat, pe care un proiect va trebui să le 
îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 
finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect 
îndeplinește aceste criterii și primește 
sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat 
că orice sprijin național complementar va fi 
supus unei proceduri simplificate și 
accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, 
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în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 
verificat de Comisie va fi 
proporționalitatea sprijinului public (lipsa 
supracompensării). Comisia a anunțat, de 
asemenea, că va furniza orientări 
suplimentare cu privire la o serie de 
principii de bază cu scopul de a asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor publice.

în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 
verificat de Comisie va fi 
proporționalitatea sprijinului public (lipsa 
supracompensării). Comisia a anunțat, de 
asemenea, că va furniza orientări 
suplimentare cu privire la o serie de 
principii de bază cu scopul de a asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor publice.

Or. it

Amendamentul 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Având în vedere necesitatea unor 
măsuri urgente în cadrul Uniunii, este 
posibil ca BEI și FEI să fi finanțat proiecte 
suplimentare, care nu se încadrează în 
profilul lor obișnuit, în cursul anului 2015, 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Pentru a maximiza beneficiile 
măsurilor prevăzute în prezentul 
regulament, ar trebui să fie posibil ca 
aceste proiecte suplimentare să fie incluse 
în acoperirea garanției UE dacă respectă 
criteriile de fond prevăzute în prezentul 
regulament.

(23) Având în vedere necesitatea unor 
măsuri urgente în cadrul Uniunii, este 
posibil ca BEI și FEI să fi finanțat proiecte 
suplimentare, care nu se încadrează în 
profilul lor obișnuit, în cursul anului 2015, 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. Pentru a maximiza beneficiile 
măsurilor prevăzute în prezentul 
regulament, trebuie să fie posibil ca aceste 
proiecte suplimentare să fie incluse în
acoperirea garanției UE dacă respectă 
criteriile de fond prevăzute în prezentul 
regulament.

Or. it

Amendamentul 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Operațiunile de finanțare și de (24) Operațiunile de finanțare și de 
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investiții ale BEI sprijinite de FEIS ar 
trebui să fie gestionate în conformitate cu 
normele și procedurile proprii ale BEI, 
incluzând măsurile corespunzătoare de 
control și măsurile de combatere a 
evaziunii fiscale, precum și în conformitate 
cu normele și procedurile relevante ale 
Oficiului European de Luptă Antifraudă
(OLAF) și ale Curții de Conturi, inclusiv 
cu acordul tripartit dintre Comisia 
Europeană, Curții de Conturi și Banca 
Europeană de Investiții.

investiții ale BEI sprijinite de FEIS trebuie
să fie gestionate în conformitate cu 
normele și procedurile proprii ale BEI,
care trebuie să fie transparente și, în 
general, aprobate, incluzând măsurile
fiabile și corespunzătoare de control și 
măsurile de combatere a evaziunii fiscale, 
precum și în conformitate cu normele și 
procedurile relevante ale Oficiului 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
ale Curții de Conturi, inclusiv cu acordul 
tripartit dintre Comisia Europeană, Curții 
de Conturi și Banca Europeană de 
Investiții.

Or. it

Amendamentul 171
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 
activitățile sprijinite de FEIS pentru a 
evalua relevanța, performanța și impactul 
acestora și pentru a identifica aspecte care 
ar putea îmbunătăți activitățile viitoare.
Astfel de evaluări ar contribui la asumarea 
responsabilității și la analizarea 
durabilității.

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 
activitățile sprijinite de FEIS pentru a 
evalua relevanța, performanța și impactul
economic și social al acestora și pentru a 
identifica aspecte care ar putea îmbunătăți 
activitățile viitoare. Astfel de evaluări ar 
contribui la asumarea responsabilității și la 
analizarea durabilității.

Or. en

Amendamentul 172
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 
activitățile sprijinite de FEIS pentru a 
evalua relevanța, performanța și impactul 
acestora și pentru a identifica aspecte care 
ar putea îmbunătăți activitățile viitoare.
Astfel de evaluări ar contribui la asumarea 
responsabilității și la analizarea 
durabilității.

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 
activitățile sprijinite de FEIS pentru a 
evalua relevanța, performanța și impactul 
acestora și pentru a identifica aspecte care 
ar putea îmbunătăți activitățile viitoare.
Astfel de evaluări ar contribui la asumarea 
responsabilității și la analizarea 
durabilității. Ele ar trebui să fie prezentate 
periodic Parlamentului European sub 
forma unui raport pentru a fi avizate.

Or. fr

Amendamentul 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 
activitățile sprijinite de FEIS pentru a 
evalua relevanța, performanța și impactul 
acestora și pentru a identifica aspecte care 
ar putea îmbunătăți activitățile viitoare.
Astfel de evaluări ar contribui la asumarea 
responsabilității și la analizarea 
durabilității.

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 
activitățile sprijinite de FEIS pentru a 
evalua relevanța, performanța și impactul
acestora, în special în ceea ce privește 
impactul lor social și economic, acordând 
o atenție deosebită creării de locuri de 
muncă, și pentru a identifica aspecte care 
ar putea îmbunătăți activitățile viitoare.
Astfel de evaluări ar contribui la asumarea 
responsabilității și la analizarea 
durabilității.

Or. es

Justificare

Este esențial să se evalueze activitățile sprijinite de FEIS, în special în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă.
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Amendamentul 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 
activitățile sprijinite de FEIS pentru a 
evalua relevanța, performanța și impactul 
acestora și pentru a identifica aspecte care 
ar putea îmbunătăți activitățile viitoare.
Astfel de evaluări ar contribui la asumarea 
responsabilității și la analizarea 
durabilității.

(25) BEI trebuie, la intervale regulate 
prestabilite, să verifice periodic activitățile 
sprijinite de FEIS pentru a evalua 
relevanța, performanța și impactul acestora 
și pentru a identifica aspecte care ar putea 
îmbunătăți activitățile viitoare. Astfel de 
evaluări trebuie să fie neapărat publicate 
și să contribuie la asumarea 
responsabilității și la analizarea 
durabilității.

Or. it

Amendamentul 175
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii.

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH”). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii. Pentru a spori 
accesibilitatea și eficacitatea 
recomandării sale, EIAH ar trebui să 
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stabilească filiale în statele membre. 
Metodele de dezvoltare a pieței financiare 
locale ar trebui să fie, de asemenea, 
acoperite de recomandarea EIAH.

Or. pl

Amendamentul 176
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică 
pentru investiții în cadrul Uniunii.

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH”). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții.

Or. en

Amendamentul 177
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
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continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii.

continuare „EIAH”). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții, 
experții în politică socială și privind 
ocuparea forței de muncă și reprezentanții 
societății civile. În acest fel, s-ar crea un 
ghișeu unic pentru aspectele legate de 
asistența tehnică pentru investiții în cadrul 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 178
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii.

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH”). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii. EIAH ar trebui 
să sprijine dezvoltarea de platforme de 
investiții geografice și tematice, să aducă 
împreună coinvestitori, autorități publice, 
experți, instituții de educație, formare și 
cercetare și alți actori relevanți la nivelul 
UE, național și regional, pentru a stimula 
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inovarea, dezvoltarea competențelor și 
crearea de locuri de muncă de calitate în 
domenii-cheie în care sunt necesare mai 
multe investiții.

Or. en

Amendamentul 179
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii.

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH”). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții și 
IMM-urile. În acest fel, s-ar crea un ghișeu 
unic pentru IMM-uri și pentru aspectele 
legate de asistența tehnică pentru investiții 
în cadrul Uniunii.

Or. de

Amendamentul 180
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
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unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii.

unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH”). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică, 
partenerii sociali și autoritățile care 
gestionează Fondurile europene structurale 
și de investiții. În acest fel, s-ar crea un 
ghișeu unic pentru aspectele legate de 
asistența tehnică pentru investiții în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii.

(26) Alături de operațiunile de finanțare 
realizate prin FEIS, se recomandă crearea 
unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH”). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea 
și elaborarea proiectelor în întreaga 
Uniune, bazându-se pe cunoștințele de 
specialitate de care dispun Comisia, BEI, 
băncile naționale de promovare economică 
și autoritățile care gestionează Fondurile 
europene structurale și de investiții. În 
acest fel, s-ar crea un ghișeu unic pentru 
aspectele legate de asistența tehnică pentru 
investiții în cadrul Uniunii. Această 
platformă trebuie să fie transparentă și 
independentă.

Or. it
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Amendamentul 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Fondul de garantare este destinat 
asigurării unei rezerve de lichidități pentru 
bugetul Uniunii pentru a acoperi pierderile 
suportate de FEIS în vederea îndeplinirii 
obiectivelor sale. Experiența privind 
natura investițiilor care urmează a fi 
susținute de către FEIS indică faptul că 
ar fi potrivit un raport de 50 % între 
plățile din bugetul Uniunii și cele din 
obligațiile de garanție totale ale Uniunii.

(28) Fondul de garantare este destinat 
asigurării unei rezerve de lichidități pentru 
bugetul Uniunii pentru a acoperi pierderile 
suportate de FEIS în vederea îndeplinirii 
obiectivelor sale.

Or. it

Amendamentul 183
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a finanța parțial contribuția 
de la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 
pachetele financiare disponibile în 
programul Orizont 2020, Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020), prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului2, și în Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei, prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului3. Aceste programe servesc 
unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS. 
Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea 
celor două programe pentru finanțarea 
fondului de garantare să asigure investiții 

eliminat



AM\1052802RO.doc 101/115 PE551.778v01-00

RO

mai mari în anumite zone ale mandatelor 
lor decât ar fi posibil prin programele 
existente. FEIS ar trebui să fie în măsură 
să mobilizeze garanția UE pentru a 
multiplica efectul financiar în domeniile 
cercetării, dezvoltării și inovării, 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
infrastructurii energetice, comparativ cu 
situația în care resursele ar fi cheltuite
prin intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată 
în prezent pentru aceste programe.

__________________
2 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 104).
3 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și 
(CE) nr. 67/2010 (JO L 348. 20.12.2013, 
p. 129).

Or. en

Amendamentul 184
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a finanța parțial contribuția 
de la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 

eliminat
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pachetele financiare disponibile în 
programul Orizont 2020, Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020), prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului2, și în Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei, prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului3. Aceste programe servesc 
unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS. 
Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea 
celor două programe pentru finanțarea 
fondului de garantare să asigure investiții 
mai mari în anumite zone ale mandatelor 
lor decât ar fi posibil prin programele 
existente. FEIS ar trebui să fie în măsură 
să mobilizeze garanția UE pentru a 
multiplica efectul financiar în domeniile 
cercetării, dezvoltării și inovării, 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
infrastructurii energetice, comparativ cu 
situația în care resursele ar fi cheltuite 
prin intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată 
în prezent pentru aceste programe.

__________________
2 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 104).
3 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 913/2010 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și 
(CE) nr. 67/2010 (JO L 348. 20.12.2013, 
p. 129).
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Or. en

Amendamentul 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a finanța parțial contribuția 
de la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 
pachetele financiare disponibile în 
programul Orizont 2020, Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020), prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului2, și în Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei, prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului3. Aceste programe servesc 
unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS. 
Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea 
celor două programe pentru finanțarea 
fondului de garantare să asigure investiții 
mai mari în anumite zone ale mandatelor 
lor decât ar fi posibil prin programele 
existente. FEIS ar trebui să fie în măsură 
să mobilizeze garanția UE pentru a 
multiplica efectul financiar în domeniile 
cercetării, dezvoltării și inovării, 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
infrastructurii energetice, comparativ cu 
situația în care resursele ar fi cheltuite 
prin intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată 
în prezent pentru aceste programe.

eliminat

__________________
2 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
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Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 104).
3 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 
(JO L 348. 20.12.2013, p. 129).

Or. it

Amendamentul 186
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a finanța parțial contribuția de la 
bugetul Uniunii, ar trebui reduse pachetele 
financiare disponibile în programul 
Orizont 2020, Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020), prevăzut 
în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului2, 
și în Mecanismul pentru Interconectarea 
Europei, prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului3. Aceste programe servesc 
unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS.
Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea 
celor două programe pentru finanțarea 
fondului de garantare să asigure investiții 
mai mari în anumite zone ale mandatelor 
lor decât ar fi posibil prin programele 
existente. FEIS ar trebui să fie în măsură să 
mobilizeze garanția UE pentru a multiplica 
efectul financiar în domeniile cercetării, 
dezvoltării și inovării, transporturilor, 

Pentru a finanța parțial contribuția de la 
bugetul Uniunii, ar trebui reduse pachetele 
financiare disponibile în programul 
Orizont 2020, Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare (2014-2020), prevăzut 
în Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului2, 
și în Mecanismul pentru Interconectarea 
Europei, prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului3. Aceste programe servesc 
unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS.
Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea 
celor două programe pentru finanțarea 
fondului de garantare să asigure investiții 
mai mari în anumite zone ale mandatelor 
lor decât ar fi posibil prin programele 
existente. FEIS ar trebui să fie în măsură să 
mobilizeze garanția UE pentru a multiplica 
efectul financiar în domeniile cercetării, 
dezvoltării și inovării, transporturilor, 
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telecomunicațiilor și infrastructurii 
energetice, comparativ cu situația în care 
resursele ar fi cheltuite prin intermediul 
granturilor, în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei și al programului 
Orizont 2020. Prin urmare, este oportun să 
se redirecționeze către FEIS o parte din 
finanțarea preconizată în prezent pentru 
aceste programe.

telecomunicațiilor și infrastructurii 
energetice, comparativ cu situația în care 
resursele ar fi cheltuite prin intermediul 
granturilor, în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei și al programului 
Orizont 2020. Prin urmare, este oportun să 
se redirecționeze către FEIS o parte din 
finanțarea preconizată în prezent pentru 
aceste programe, fără a sacrifica 
obiectivele inițiale ale acestor programe.

__________________ __________________
2 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE
(JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

2 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE
(JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

3 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010
(JO L 348. 20.12.2013, p. 129).

3 Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010
(JO L 348. 20.12.2013, p. 129).

Or. fr

Amendamentul 187
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați nu 
sunt conștienți de proiecte sau dispun de 

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați nu 
sunt conștienți de proiecte sau dispun de 
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prea puține informații pentru a putea face o 
evaluare a riscului de investiție. Comisia și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 
să promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții. Această „rezervă de 
proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 
regulată și structurată de informații fiabile 
privind proiectele de investiții, permițându-
le investitorilor să ia decizii de investiții.

prea puține informații pentru a putea face o 
evaluare a riscului de investiție. Comisia și 
BEI, în baza propunerilor din partea
statelor membre, ar trebui să promoveze 
crearea unei rezerve transparente de 
proiecte de investiții actuale și viitoare în 
Uniune, adecvate pentru investiții. Această
„rezervă de proiecte” ar trebui să garanteze 
publicarea regulată și structurată de 
informații fiabile privind proiectele de 
investiții, permițându-le investitorilor să ia 
decizii de investiții.

Or. en

Amendamentul 188
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați nu 
sunt conștienți de proiecte sau dispun de 
prea puține informații pentru a putea face o 
evaluare a riscului de investiție. Comisia și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 
să promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții. Această „rezervă de 
proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 
regulată și structurată de informații fiabile 
privind proiectele de investiții, permițându-
le investitorilor să ia decizii de investiții.

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați nu 
sunt conștienți de proiecte sau dispun de 
prea puține informații pentru a putea face o 
evaluare a riscului de investiție. Comisia și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 
să promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții. Această „rezervă de 
proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 
regulată și structurată de informații fiabile
și transparente privind proiectele de 
investiții, permițându-le investitorilor să ia 
decizii de investiții.

Or. fr
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Amendamentul 189
Thomas Mann

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați nu 
sunt conștienți de proiecte sau dispun de 
prea puține informații pentru a putea face o 
evaluare a riscului de investiție. Comisia și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 
să promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții. Această „rezervă de 
proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 
regulată și structurată de informații fiabile 
privind proiectele de investiții, permițându-
le investitorilor să ia decizii de investiții.

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați nu 
sunt conștienți de proiecte sau dispun de 
prea puține informații pentru a putea face o 
evaluare a riscului de investiție. Comisia și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 
să promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții. Această „rezervă de 
proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 
regulată și structurată de informații fiabile 
privind proiectele de investiții, permițându-
le investitorilor să ia decizii de investiții.
În legătură cu rezerva, valoarea va fi 
asociată cu protecția secretelor de afaceri 
esențiale.

Or. de

Amendamentul 190
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați 
nu sunt conștienți de proiecte sau dispun 
de prea puține informații pentru a putea 

(31) Comisia, Parlamentul European și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 
să promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții.
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face o evaluare a riscului de investiție. 
Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre, ar trebui să promoveze crearea 
unei rezerve transparente de proiecte de 
investiții actuale și viitoare în Uniune, 
adecvate pentru investiții. Această 
„rezervă de proiecte” ar trebui să 
garanteze publicarea regulată și 
structurată de informații fiabile privind 
proiectele de investiții, permițându-le 
investitorilor să ia decizii de investiții.

Or. en

Amendamentul 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați nu 
sunt conștienți de proiecte sau dispun de 
prea puține informații pentru a putea face o 
evaluare a riscului de investiție. Comisia și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, ar trebui 
să promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții. Această „rezervă de 
proiecte” ar trebui să garanteze publicarea 
regulată și structurată de informații fiabile 
privind proiectele de investiții, permițându-
le investitorilor să ia decizii de investiții.

(31) În cadrul Uniunii, există un număr 
semnificativ de proiecte potențial viabile 
care nu sunt finanțate din cauza lipsei de 
certitudine și de transparență în privința 
acestor proiecte. Adesea, acest lucru se 
datorează faptului că investitorii privați nu 
sunt conștienți de proiecte sau dispun de 
prea puține informații pentru a putea face o 
evaluare a riscului de investiție. Comisia și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, care ar 
trebui să furnizeze informații 
corespunzătoare cu privire la proiectele 
care ar putea primi sprijini, trebuie să 
promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții. Această „rezervă de 
proiecte” trebuie să garanteze publicarea 
regulată și structurată de informații fiabile 
privind proiectele de investiții, permițându-
le investitorilor să ia decizii de investiții.

Or. it
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Amendamentul 192
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În plus, la nivel național, statele 
membre au început să ia măsuri pentru 
crearea și promovarea rezervelor de 
proiecte de importanță națională.
Informațiile pregătite de Comisie și de BEI 
ar trebui să facă trimiteri la rezervele de 
proiecte naționale corespunzătoare.

(32) În plus, la nivel național, statele 
membre au început să ia măsuri pentru 
crearea și promovarea rezervelor de 
proiecte de importanță națională, inclusiv 
pentru crearea de locuri de muncă de 
calitate. Informațiile pregătite de Comisie 
și de BEI ar trebui să facă trimiteri la 
rezervele de proiecte naționale 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 193
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În plus, la nivel național, statele 
membre au început să ia măsuri pentru 
crearea și promovarea rezervelor de 
proiecte de importanță națională.
Informațiile pregătite de Comisie și de BEI 
ar trebui să facă trimiteri la rezervele de 
proiecte naționale corespunzătoare.

(32) Statele membre și autoritățile lor
naționale, regionale și locale ar trebui să 
lucreze la stabilirea și promovarea 
rezervelor de proiecte de importanță
europeană. Informațiile pregătite de 
Comisie și de BEI ar trebui să facă trimiteri 
la rezervele de proiecte naționale 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 194
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În plus, la nivel național, statele 
membre au început să ia măsuri pentru 
crearea și promovarea rezervelor de 
proiecte de importanță națională.
Informațiile pregătite de Comisie și de BEI
ar trebui să facă trimiteri la rezervele de 
proiecte naționale corespunzătoare.

(32) În plus, la nivel național, statele 
membre au început să ia măsuri pentru 
crearea și promovarea rezervelor de 
proiecte de importanță națională.
Informațiile pregătite de Comisie și de BEI
trebuie să facă trimiteri la rezervele de 
proiecte naționale corespunzătoare.

Or. it

Amendamentul 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Deși proiectele identificate în cadrul 
rezervei de proiecte pot fi folosite de BEI 
pentru a identifica și selecta proiecte care 
să beneficieze de sprijinul FEIS, rezerva de 
proiecte ar trebui să aibă un domeniu de 
aplicare mai larg, identificând proiecte în 
întreaga Uniune. Domeniul său de 
aplicare poate include proiecte care pot fi 
finanțate integral de sectorul privat sau 
cu ajutorul altor instrumente disponibile 
la nivel european sau național. Ar trebui 
ca FEIS să poată sprijini finanțările și 
investițiile pentru proiecte identificate de 
rezerva de proiecte, dar includerea pe listă 
nu ar trebui să însemne accesul automat 
la sprijinul FEIS, iar FEIS ar trebui să 
dispună de libertatea de a selecta și de a 
susține proiecte care nu sunt incluse pe 
listă.

(33) Deși proiectele identificate în cadrul 
rezervei de proiecte pot fi folosite de BEI 
pentru a identifica și selecta proiecte care 
să beneficieze de sprijinul FEIS, rezerva de 
proiecte ar trebui să aibă un domeniu de 
aplicare mai larg, identificând proiecte în 
întreaga Uniune. FEIS trebuie să poată 
sprijini finanțările și investițiile pentru 
proiecte identificate de rezerva de proiecte.

Or. it
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Amendamentul 196
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul FEIS.

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul economic și social 
al FEIS.

Or. en

Amendamentul 197
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul FEIS.

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul FEIS. În acest sens, 
BEI ar trebui să transmită un raport 
anual Parlamentului European și 
Consiliului pentru avizare.

Or. fr

Amendamentul 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Propunere de regulament
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul FEIS.

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul economic și social 
real al FEIS, acordând o atenție deosebită 
creării de locuri de muncă.

Or. es

Justificare

Se specifică conținutul rapoartelor periodice pe care BEI trebuie să le transmită 
Parlamentului European și Consiliului. După cum se menționează, este esențial să se 
evalueze dacă investițiile finanțate au un impact asupra creării de locuri de muncă.

Amendamentul 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul FEIS.

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI trebuie să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul FEIS.

Or. it

Amendamentul 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Cetățenii Uniunii și autoritățile 
membre naționale ar trebui să cunoască 
activitățile și fondurile alocate din FEIS, 
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subliniază necesitatea transparenței și a 
dezvăluirii publice a documentelor care 
urmează să fie garantate.

Or. en

Amendamentul 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a asigura o acoperire 
corespunzătoare a obligațiilor ce decurg 
din garanția UE și pentru a asigura 
continuitatea disponibilității garanției UE,
competența de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în materie de 
ajustare a cuantumurilor de plată din 
bugetul general al Uniunii și de 
modificare a Anexei I în consecință. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia ar trebui să asigure o transmitere 
simultană, punctuală și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(35) Pentru a asigura o acoperire 
corespunzătoare a obligațiilor ce decurg 
din garanția UE și pentru a asigura 
continuitatea disponibilității garanției UE, 
este deosebit de important ca, în cursul 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experți.

Or. it

Amendamentul 202
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)



PE551.778v01-00 114/115 AM\1052802RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru implementarea prezentului 
regulament, competențe de punere în 
aplicare, Comisiei ar trebui să i se confere 
competențe în ceea ce privește modelul de 
utilizat la prezentarea informațiilor 
privind proiectele de investiții și 
contribuția lor la atingerea obiectivelor 
politicii Uniunii. Aceste competențe ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului.

Or. en

Amendamentul 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Având în vedere faptul că obiectivele 
prezentului regulament, mai precis, 
sprijinirea investițiilor în Uniune și 
asigurarea accesului sporit la finanțare 
pentru societățile cu până la 3000 de 
angajați, nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre din 
cauza disparităților în ceea ce privește 
capacitatea de a acționa în materie fiscală, 
dar pot fi realizate într-o măsură mai mare 
la nivelul Uniunii, având în vedere 
amploarea și efectele sale, Uniunea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, conform 
prevederilor articolului 5 din Tratatul 
privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, dispozițiile prezentului regulament 
se limitează la măsurile necesare pentru 
atingerea acestor obiective,

(36) Având în vedere faptul că obiectivele 
prezentului regulament, mai precis, 
sprijinirea investițiilor în Uniune și 
asigurarea accesului sporit la finanțare 
pentru întreprinderile mici, mijlocii și 
microîntreprinderi și societățile cu până la 
3 000 de angajați, întreprinderile 
inovatoare noi și proiectele cu risc ridicat,
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de 
către statele membre din cauza 
disparităților în ceea ce privește capacitatea 
de a acționa în materie fiscală, dar pot fi 
realizate într-o măsură mai mare la nivelul 
Uniunii, având în vedere amploarea și 
efectele sale, Uniunea poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
conform prevederilor articolului 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, dispozițiile prezentului regulament 
se limitează la măsurile necesare pentru 
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atingerea acestor obiective,

Or. it


