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Amendamentul 204
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și Banca Europeană de 
Investiții (BEI) încheie un acord privind 
instituirea unui Fond european pentru 
investiții strategice („FEIS”).

(1) În baza unui mandat acordat de 
Consiliul European și Parlamentul 
European, Comisia poate încheia cu
Banca Europeană de Investiții (BEI) un 
acord privind instituirea unui Fond 
european pentru investiții strategice
(„FEIS”). Acordul este transmis 
Parlamentului European și Consiliului și 
este pus la dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 205
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile de 
calitate în Uniune care vizează regiunile 
cu rate ridicate ale șomajului și sărăciei și 
să asigure un acces sporit la finanțare 
pentru societățile cu până la 1 500 de 
angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici, mijlocii și pe 
microîntreprinderi, precum și pe 
întreprinderile economiei sociale și a 
solidarității, oferind BEI capacitatea de a-
și asuma riscuri („acordul FEIS”). Aceste 
investiții vizează relansarea în forță a 
activității economice în interesul general 
pe termen lung al UE cu scopul de a 
sprijini obiectivele Strategiei 
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Europa 2020, în special în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă, mediul 
și afacerile sociale. Nicio investiție care 
este în detrimentul obiectivelor prevăzute 
în partea I a TFUE sau realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020 nu 
poate fi finanțată de FEIS. Obiectivul 
global al FEIS este de a promova și 
garanta o creștere economică durabilă, 
favorabilă incluziunii și pe termen lung și 
de a crea locuri de muncă de calitate, 
precum și incluziunea socială în Uniune.

Or. en

Amendamentul 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile
publice și private în Uniune și să asigure 
un acces sporit la finanțare pentru 
societățile, întreprinderile economiei 
sociale și furnizorii de servicii cu până la 
3 000 de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”). Obiectivul global al FEIS este de 
a promova și garanta o creștere 
economică durabilă, favorabilă 
incluziunii și pe termen lung și de a crea 
locuri de muncă de calitate, precum și 
incluziunea socială în Uniune.

Or. en

Amendamentul 207
Patrick Le Hyaric
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”). Obiectivul global al FEIS este de 
a promova și garanta o creștere 
economică durabilă, favorabilă 
incluziunii și pe termen lung și de a crea 
locuri de muncă de calitate, precum și 
incluziunea socială în Uniune.

Or. en

Amendamentul 208
Thomas Mann

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii, oferind BEI capacitatea de a-și 
asuma riscuri („acordul FEIS”).

Or. de

Amendamentul 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune, să încurajeze coeziunea socială și 
teritorială a Uniunii și să asigure un acces 
sporit la finanțare pentru societățile mici și 
mijlocii cu până la 3 000 de angajați, cu un 
accent special pe întreprinderile mici și 
mijlocii, oferind BEI capacitatea de a-și 
asuma riscuri („acordul FEIS”).

Or. fr

Amendamentul 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 
3 000 de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind 
BEI capacitatea de a-și asuma riscuri 
(„acordul FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile
publice și private în Uniune și să asigure 
un acces sporit la finanțare pentru
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi, pe lângă cele care au
până la 3 000 de angajați, întreprinderile 
noi inovatoare și proiectele cu risc ridicat.
Unul dintre obiectivele principale ale 
FEIS este promovarea și garantarea 
creșterii durabile, favorabile incluziunii și 
pe termen lung și crearea de locuri de 
muncă de calitate, precum și incluziunea 
socială în Uniunea Europeană.

Or. it

Amendamentul 211
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”). Obiectivul global al FEIS este de 
a promova creșterea economică și de a 
crea locuri de muncă pe termen lung în 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 212
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, care 
asigură peste 80 % dintre locurile de 
muncă din Uniunea Europeană, oferind 
BEI capacitatea de a-și asuma riscuri
(„acordul FEIS”).

Or. fr

Amendamentul 213
Brando Benifei

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la 
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este de a relansa creșterea 
economică și de a crea locuri de muncă 
de calitate în Uniune prin sprijinirea 
investițiilor și prin asigurarea unui acces 
sporit la finanțare pentru societățile cu 
până la 3 000 de angajați, cu un accent 
special pe întreprinderile mici și mijlocii, 
oferind BEI capacitatea de a-și asuma 
riscuri („acordul FEIS”).

Or. en

Amendamentul 214
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure un acces sporit la
finanțare pentru societățile cu până la 3 000 
de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Scopul FEIS este să sprijine investițiile în 
Uniune și să asigure o finanțare sporită și 
mai accesibilă pentru societățile cu până la 
3 000 de angajați, cu un accent special pe 
întreprinderile mici și mijlocii, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Or. hr

Amendamentul 215
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La acordul FEIS pot adera statele 
membre. Cu acordul contribuitorilor 

(2) La acordul FEIS pot adera statele 
membre. Cu acordul contribuitorilor 
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existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe, inclusiv bănci de promovare 
naționale sau agenții publice deținute sau
controlate de statele membre, precum și 
entități din sectorul privat.

existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe controlate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 216
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La acordul FEIS pot adera statele 
membre. Cu acordul contribuitorilor 
existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe, inclusiv bănci de promovare 
naționale sau agenții publice deținute sau 
controlate de statele membre, precum și 
entități din sectorul privat.

(2) La acordul FEIS pot adera statele 
membre. Cu acordul contribuitorilor 
existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe, inclusiv bănci de promovare 
naționale sau agenții publice deținute sau 
controlate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 217
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La acordul FEIS pot adera statele 
membre. Cu acordul contribuitorilor 
existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe, inclusiv bănci de promovare 
naționale sau agenții publice deținute sau 
controlate de statele membre, precum și 
entități din sectorul privat.

(2) La acordul FEIS pot adera statele 
membre. Cu acordul contribuitorilor 
existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe, inclusiv bănci de promovare 
naționale sau agenții publice deținute sau 
controlate de statele membre, autorități 
regionale și locale, precum și entități din 
sectorul privat.

Or. hr
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Amendamentul 218
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La acordul FEIS pot adera statele 
membre. Cu acordul contribuitorilor 
existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe, inclusiv bănci de promovare 
naționale sau agenții publice deținute sau 
controlate de statele membre, precum și 
entități din sectorul privat.

(2) La acordul FEIS pot adera statele 
membre. Cu acordul contribuitorilor 
existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe, inclusiv bănci de promovare 
naționale sau agenții publice deținute sau 
controlate de statele membre, instituții 
regionale, precum și entități din sectorul 
privat.

Or. fr

Amendamentul 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă un stat membru intenționează 
să contribuie la bugetul FEIS, acestuia 
trebuie să i se ofere garanția că fondurile 
plătite vor fi alocate pentru proiecte care 
fac referire la teritoriul său național. 

Or. it

Amendamentul 220
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) condițiile pentru investiții prevăzute 
de Parlamentul European și Consiliu în 
mandat;

Or. en

Amendamentul 221
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) metodologia pentru determinarea 
cotei geografice care abordează în mod 
adecvat nevoia de investiții în statele 
membre cu rate mari ale șomajului și 
sărăciei sau care au fost afectate cel mai 
mult de criza financiară;

Or. en

Amendamentul 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că remunerația 
atribuibilă Uniunii din operațiunile 
sprijinite de FEIS este furnizată după 
deducerea plăților datorate pentru cererile 
de executare a garanției UE și, ulterior, 
pentru costuri, în conformitate cu 
alineatul (2) paragraful al treilea și cu 
articolul 5 alineatul (3).

eliminat
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Or. it

Amendamentul 223
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI.
EIAH are ca obiectiv să completeze 
actualele servicii de consultanță ale BEI 
și ale Comisiei, pentru a oferi sprijin 
consultativ în ceea ce privește 
identificarea, pregătirea și dezvoltarea
proiectelor de investiții și să acționeze ca 
platformă unică de consultanță tehnică 
pentru finanțarea proiectelor în cadrul 
Uniunii. Aceasta include sprijin privind 
utilizarea asistenței tehnice în vederea 
structurării proiectelor, utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor public-privat și 
consiliere, după caz, privind chestiunile 
relevante din legislația UE.

(2) Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI.
EIAH are ca obiectiv să ofere sprijin 
consultativ în ceea ce privește identificarea 
proiectelor de investiții, vizarea regiunilor 
cu o rată ridicată a șomajului și 
identificarea investițiilor cu un potențial 
ridicat de creare de locuri de muncă, 
pregătire și dezvoltare. Aceasta include 
sprijin privind utilizarea asistenței tehnice 
în vederea structurării proiectelor,
guvernarea investițiilor responsabile,
utilizarea unor instrumente financiare 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 224
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 

(2) Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
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Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI.
EIAH are ca obiectiv să completeze 
actualele servicii de consultanță ale BEI și 
ale Comisiei, pentru a oferi sprijin 
consultativ în ceea ce privește 
identificarea, pregătirea și dezvoltarea 
proiectelor de investiții și să acționeze ca 
platformă unică de consultanță tehnică 
pentru finanțarea proiectelor în cadrul 
Uniunii. Aceasta include sprijin privind 
utilizarea asistenței tehnice în vederea 
structurării proiectelor, utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor public-privat și 
consiliere, după caz, privind chestiunile 
relevante din legislația UE.

Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI.
EIAH are ca obiectiv să completeze 
actualele servicii de consultanță ale BEI și 
ale Comisiei, pentru a oferi sprijin 
consultativ în ceea ce privește 
identificarea, pregătirea și dezvoltarea 
proiectelor de investiții și să acționeze ca 
platformă unică de consultanță tehnică 
pentru finanțarea proiectelor în cadrul 
Uniunii. Aceasta include sprijin privind 
utilizarea asistenței tehnice în vederea 
structurării proiectelor, utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor public-private și 
consiliere, după caz, privind chestiunile 
relevante din legislația UE. În cooperare 
cu Comisia, introduce o strategie 
inovatoare de comunicare pentru a 
informa populația cu privire la măsurile 
de implementare ale FEIS.

Or. fr

Amendamentul 225
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI.
EIAH are ca obiectiv să completeze 
actualele servicii de consultanță ale BEI și 
ale Comisiei, pentru a oferi sprijin 
consultativ în ceea ce privește 
identificarea, pregătirea și dezvoltarea 
proiectelor de investiții și să acționeze ca 
platformă unică de consultanță tehnică 
pentru finanțarea proiectelor în cadrul 
Uniunii. Aceasta include sprijin privind 
utilizarea asistenței tehnice în vederea 
structurării proiectelor, utilizarea unor 

(2) Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI.
EIAH are ca obiectiv să completeze 
actualele servicii de consultanță ale BEI și 
ale Comisiei, pentru a oferi sprijin 
consultativ în ceea ce privește 
identificarea, pregătirea și dezvoltarea 
proiectelor de investiții și să acționeze ca 
platformă unică de consultanță tehnică 
pentru finanțarea proiectelor în cadrul 
Uniunii. Aceasta include sprijin privind 
utilizarea asistenței tehnice în vederea 
structurării proiectelor, sprijinirea 



PE551.867v01-00 14/81 AM\1053204RO.doc

RO

instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor public-privat și 
consiliere, după caz, privind chestiunile 
relevante din legislația UE.

dezvoltării de platforme de investiții,
utilizarea unor instrumente financiare 
inovatoare, utilizarea parteneriatelor
public-private, maximizarea impactului 
asupra creării de locuri de muncă și 
consiliere, după caz, privind chestiunile 
relevante din legislația UE.

Or. en

Amendamentul 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI.
EIAH are ca obiectiv să completeze 
actualele servicii de consultanță ale BEI și 
ale Comisiei, pentru a oferi sprijin 
consultativ în ceea ce privește 
identificarea, pregătirea și dezvoltarea 
proiectelor de investiții și să acționeze ca 
platformă unică de consultanță tehnică 
pentru finanțarea proiectelor în cadrul 
Uniunii. Aceasta include sprijin privind 
utilizarea asistenței tehnice în vederea 
structurării proiectelor, utilizarea unor 
instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor public-privat și 
consiliere, după caz, privind chestiunile 
relevante din legislația UE.

(2) Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
Advisory Hub, „EIAH”) în cadrul BEI.
Această platformă trebuie să fie 
transparentă și independentă EIAH are ca 
obiectiv să completeze actualele servicii de 
consultanță ale BEI și ale Comisiei, pentru 
a oferi sprijin consultativ în ceea ce 
privește identificarea, pregătirea și 
dezvoltarea proiectelor de investiții și să 
acționeze ca platformă unică de consultanță 
tehnică pentru finanțarea proiectelor în 
cadrul Uniunii. Aceasta include sprijin 
privind utilizarea asistenței tehnice în 
vederea structurării proiectelor, utilizarea 
unor instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor public-private și 
consiliere, după caz, privind chestiunile 
relevante din legislația UE.

Or. it

Amendamentul 227
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea atingerii acestui obiectiv, EIAH
va beneficia de expertiză din partea BEI, a 
Comisiei, a băncilor de promovare 
naționale și a autorităților de management 
al fondurilor structurale și de investiții 
europene.

În vederea atingerii acestui obiectiv, EIAH
se consultă cu regularitate cu părțile 
interesate de investiție și, atunci când este 
cazul, beneficiază de expertiză din partea 
BEI, a Comisiei, a băncilor de promovare 
naționale și a autorităților de management 
al fondurilor structurale și de investiții 
europene.

Or. en

Amendamentul 228
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea atingerii acestui obiectiv, EIAH 
va beneficia de expertiză din partea BEI, a 
Comisiei, a băncilor de promovare 
naționale și a autorităților de management 
al fondurilor structurale și de investiții 
europene.

În vederea atingerii acestui obiectiv, EIAH 
va beneficia de expertiză din partea BEI, a 
Comisiei, a băncilor de promovare 
naționale și a autorităților de management 
al fondurilor structurale și de investiții 
europene, precum și a experților în 
politică socială și ocuparea forței de 
muncă.

Or. fr

Amendamentul 229
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea atingerii acestui obiectiv, EIAH 
va beneficia de expertiză din partea BEI, a 
Comisiei, a băncilor de promovare 
naționale și a autorităților de management 
al fondurilor structurale și de investiții 
europene.

În vederea atingerii acestui obiectiv, EIAH 
va beneficia de expertiză din partea BEI, a 
Comisiei, a partenerilor sociali, a băncilor 
de promovare naționale și a autorităților de 
management al fondurilor structurale și de 
investiții europene.

Or. en

Amendamentul 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care devin părți la 
acordul FEIS trebuie să fie în măsură să 
furnizeze contribuția proprie, în special 
sub formă de numerar sau sub forma unei 
garanții acceptabile pentru BEI. Alte părți 
terțe trebuie să fie în măsură să furnizeze 
contribuția proprie doar în numerar.

eliminat

Or. it

Amendamentul 231
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre care devin părți la 
acordul FEIS trebuie să fie în măsură să 
furnizeze contribuția proprie, în special sub 
formă de numerar sau sub forma unei 
garanții acceptabile pentru BEI. Alte părți 

(3) Statele membre care devin părți la 
acordul FEIS sunt în măsură să furnizeze 
contribuția proprie, în special sub formă de 
numerar sau sub forma unei garanții 
acceptabile pentru BEI. Alte părți terțe 
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terțe trebuie să fie în măsură să furnizeze 
contribuția proprie doar în numerar.

sunt în măsură să furnizeze contribuția 
proprie doar în numerar. Atunci când 
stabilește ajustările bugetare în cadrul 
componentei de prevenție și în cadrul 
componentei de corecție a Pactului de 
stabilitate și de creștere, Comisia nu 
include în calcul contribuțiile financiare 
ale statelor membre și nici eventualele 
contribuții la platformele de investiții. În 
cazul depășirii valorii de referință a 
deficitului, Comisia nu lansează o 
procedură aplicabilă deficitelor excesive. 
În mod similar, nu se lansează o 
procedură nici atunci când se constată 
depășirea valorii de referință a datoriei 
dacă aceasta a fost provocată exclusiv de 
contribuția la FEIS.

Or. en

Amendamentul 232
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 a

Orientări privind investițiile

Orientări privind investițiile

(1) FEIS oferă sprijin, prin 
implementarea de operațiuni cu o valoare 
adăugată europeană ridicată, pentru a 
contribui la realizarea obiectivelor 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și la 
obiectivele care au la bază tratatul de 
consolidare a coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și de reducere a disparităților 
regionale.

Comisia și BEI asigură că sprijinul din 
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partea FEIS este în concordanță cu 
politicile relevante ale Uniunii, cu 
principiile orizontale menționate la 
alineatele (2) și (3) ale acestui articol și cu 
prioritățile Uniunii și că este 
complementar cu alte instrumente ale 
Uniunii.

Operațiunile sprijinite de fondurile FEIS 
sunt conforme cu legislația aplicabilă a 
Uniunii și cu legislația națională 
referitoare la aplicarea sa.

Comisia și BEI asigură eficacitatea FEIS 
pe durata implementării, monitorizării, 
raportării și evaluării. Utilizarea de 
indicatori adecvați facilitează 
identificarea beneficiilor economice, 
sociale și de mediu obținute prin 
intermediul sprijinului FEIS.

Operațiunile de finanțare și de investiții 
ale BEI sprijinite de FEIS sunt gestionate 
în conformitate cu normele și procedurile 
BEI, inclusiv cu politicile orizontale și 
sectoriale. Toate proiectele finanțate în 
temeiul FEIS sunt acoperite de politicile 
și procedurile mecanismului de tratare a 
plângerilor din cadrul BEI și de 
memorandumul de înțelegere încheiat cu 
Ombudsmanul European.

(2) Comisia și BEI asigură că egalitatea 
de șanse între femei și bărbați și 
integrarea perspectivei de gen sunt luate 
în considerare și promovate. Ele iau 
măsurile necesare pentru a preveni 
discriminarea. Este luată în special în 
considerare accesibilitatea pentru 
persoanele cu handicap.

(3) Obiectivele FEIS sunt urmărite în 
concordanță cu principiul dezvoltării 
durabile și al promovării de către Uniune 
a obiectivului de conservare, protecție și 
îmbunătățire a calității mediului, în 
conformitate cu articolul 11 și cu 
articolul 191 alineatul (1) din TFUE, 
având în vedere principiul „poluatorul 
plătește”.
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Comisia și BEI asigură sprijinul pentru 
obiectivele privind schimbările climatice 
și alocă 20 % din bugetul Uniunii acestor 
obiective.

Or. en

Amendamentul 233
Brando Benifei

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 
strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2).
Comitetul director alege un președinte 
dintre membrii săi.

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 
strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2).
Comitetul director este desemnat 
respectând o procedură de selecție 
deschisă și transparentă. Comitetul 
director alege un președinte dintre membrii 
săi.

Or. en

Amendamentul 234
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 

(1) În cadrul specificațiilor mandatului 
acordat de Parlamentul European și 
Consiliu, acordul FEIS prevede că FEIS 
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strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2).
Comitetul director alege un președinte 
dintre membrii săi.

este gestionat de un comitet director, care 
stabilește, în conformitate cu articolul 2a,
orientarea strategică, criteriile de investiții, 
direcționarea, alocarea strategică a 
activelor și politicile și procedurile de 
funcționare, inclusiv politica de investiții 
pentru proiectele pe care le poate sprijini 
FEIS, precum și profilul de risc al FEIS, în 
conformitate cu obiectivele prevăzute la 
articolul 5 alineatul (2). Comitetul director 
alege un președinte dintre membrii săi.

Or. en

Amendamentul 235
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 
strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2).
Comitetul director alege un președinte 
dintre membrii săi.

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 
strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc și numărul de locuri de muncă 
prevăzute a fi create de FEIS, în 
conformitate cu obiectivele prevăzute la 
articolul 5 alineatul (2). Comitetul director 
alege un președinte dintre membrii săi.

Or. en

Amendamentul 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 
strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2).
Comitetul director alege un președinte 
dintre membrii săi.

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 
strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 
prevăzute la articolul 5 alineatul (2), sub 
rezerva aprobării prealabile a criteriilor 
de către Parlamentul European. La 
stabilirea politicii de investiții a FEIS,
comitetul director ia în considerare 
indicatorii socioeconomici ai zonelor 
europene afectate de ratele ridicate ale 
șomajului. Comitetul director alege un 
președinte dintre membrii săi.

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei nu ia în considerare Parlamentul la determinarea politicii de investiții 
a FEIS. Este oportun ca Parlamentul să își exprime acordul asupra criteriilor pe care se 
bazează selecția proiectelor. Mai mult, se recomandă să se ia în considerare indicatorii 
socioeconomici la stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor. 

Amendamentul 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 
strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 

(1) Acordul FEIS prevede că FEIS este 
gestionat de un comitet director, care 
stabilește orientarea strategică, alocarea 
strategică a activelor și politicile și 
procedurile de funcționare, inclusiv politica 
de investiții pentru proiectele pe care le 
poate sprijini FEIS, precum și profilul de 
risc al FEIS, în conformitate cu obiectivele 



PE551.867v01-00 22/81 AM\1053204RO.doc

RO

prevăzute la articolul 5 alineatul (2).
Comitetul director alege un președinte 
dintre membrii săi.

prevăzute la articolul 5 alineatul (2).
Comitetul director alege un președinte 
dintre membrii săi. Acest comitet director 
trebuie să fie cu certitudine transparent, 
independent și democratic.

Or. it

Amendamentul 238
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este important să se asigure că 
orientările și criteriile comitetului director
sunt adaptate la nevoile reale ale 
investitorilor, inclusiv investitorii privați și 
IMM-urile care încearcă să acceseze 
fonduri, solicitând implicarea părții 
interesate și consultarea cu comitetul. 

Or. fr

Amendamentul 239
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții.

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții. Membrii 
comitetului director din cadrul Comisiei 
includ reprezentanți cu expertiză dovedită 
în politicile sociale și privind ocuparea 
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forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 240
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții.

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții. Membrii 
comitetului director din cadrul Comisiei 
includ reprezentanți cu expertiză dovedită 
în politicile sociale și privind ocuparea 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 241
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții.

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții. Membrii 
comitetului director sunt constituiți din ½ 
reprezentanți ai Uniunii, aleși prin vot 
secret de Parlamentul European și 
Consiliu, ½ reprezentanți ai BEI și ½ 
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reprezentanți ai societății civile, având în 
special reprezentanți ai platformelor 
europene care desfășoară activități în 
domeniul afacerilor sociale, al mediului și 
al justiției fiscale, precum și parteneri 
sociali. Pe lângă aceste cote, cel puțin un 
reprezentant al Platformei societății civile 
este membru al comitetului director.

Or. en

Amendamentul 242
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții.

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții, adăugând cel 
puțin trei reprezentanți din partea 
partenerilor sociali europeni, dintre care 
cel puțin doi din partea sindicatelor 
europene, cu drepturi depline de membru 
și de vot.

Or. en

Amendamentul 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 

(2) Atât timp cât Uniunea Europeană și 
BEI sunt singurii contribuitori la FEIS, 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
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comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții.

comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor sub formă de 
numerar sau de garanții. Membrii 
comitetului director din partea Comisiei 
includ reprezentanți cu expertiză dovedită 
în politici sociale și privind ocuparea 
forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii comitetului director din partea 
Comisiei includ reprezentanți cu expertiză 
dovedită în politici sociale și privind 
ocuparea forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 245
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director ia decizii prin consens. Comitetul director face eforturi să ia 
decizii prin consens. În cazul în care 
comitetul director nu poate decide prin 
consens în termenul stabilit de președinte, 
comitetul director adoptă decizii cu 
majoritate simplă. Nicio decizie nu este 
adoptată dacă partenerii sociali votează 
împotriva adoptării ei.

Or. en
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Amendamentul 246
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când alte părți aderă la FEIS în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2), 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor contribuitorilor 
sub formă de numerar sau de garanții.
Numărul de membri și de voturi de care 
dispun Comisia și BEI, în conformitate cu 
alineatul (2), se recalculează în consecință.

(3) Atunci când alte părți aderă la FEIS în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2), 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în 
conformitate cu principiul un membru, 
un vot. Numărul de membri și de voturi de 
care dispun Comisia și BEI, în 
conformitate cu alineatul (2), se 
recalculează în consecință.

Or. pl

Amendamentul 247
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când alte părți aderă la FEIS în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2), 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor contribuitorilor 
sub formă de numerar sau de garanții.
Numărul de membri și de voturi de care 
dispun Comisia și BEI, în conformitate cu 
alineatul (2), se recalculează în 
consecință.

(3) Atunci când alte părți aderă la FEIS în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2), 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor contribuitorilor 
sub formă de numerar sau de garanții, dar 
nu depășește 20 % din membrii 
comitetului.

Or. en
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Amendamentul 248
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când alte părți aderă la FEIS în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2), 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor contribuitorilor 
sub formă de numerar sau de garanții.
Numărul de membri și de voturi de care 
dispun Comisia și BEI, în conformitate cu 
alineatul (2), se recalculează în consecință.

(3) Atunci când alte părți aderă la FEIS în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2), 
numărul de membri și de voturi din cadrul 
comitetului director este alocat în funcție 
de mărimea contribuțiilor contribuitorilor 
sub formă de numerar sau de garanții.
Numărul de membri și de voturi de care 
dispun Comisia și BEI, în conformitate cu 
alineatul (2), se recalculează în consecință. 
De asemenea, vor fi cel puțin trei 
reprezentanți din partea partenerilor 
sociali europeni, dintre care cel puțin doi 
din partea sindicatelor europene, cu 
drepturi depline de membru și de vot.

Or. en

Amendamentul 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia sau BEI votează 
împotriva adoptării ei.

eliminat

Or. it

Amendamentul 250
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia sau BEI votează 
împotriva adoptării ei.

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia sau BEI votează 
împotriva adoptării ei. Parlamentul 
European este informat cu privire la orice 
litigiu în raportul anual.

Or. pl

Amendamentul 251
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia sau BEI votează 
împotriva adoptării ei.

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia sau BEI sau 
reprezentanții societății civile votează 
împotriva adoptării ei.

Or. en

Amendamentul 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia sau BEI votează 
împotriva adoptării ei.

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia sau BEI votează 
împotriva adoptării ei. Atunci când se 
produce acest lucru, motivele pentru 
exercitarea votului împotrivă sunt 
prezentate înaintea membrilor 
comitetului.

Or. es
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Justificare

Nu este oportun să se permită un drept de veto fără solicitarea unei justificări argumentate 
pentru exercitarea sa.

Amendamentul 253
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia sau BEI votează 
împotriva adoptării ei.

Comitetul director nu adoptă nicio decizie 
în cazul în care Comisia, BEI sau 
reprezentanții societății civile votează 
împotriva adoptării ei.

Or. en

Amendamentul 254
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct sunt numiți de comitetul director, 
pe baza unei propuneri comune a Comisiei 
și a BEI, pentru un mandat fix, reînnoibil, 
de trei ani.

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct sunt numiți de comitetul director, 
pe baza unei propuneri comune a Comisiei 
și a BEI, pentru un mandat fix, reînnoibil, 
de trei ani. În sensul monitorizării și al 
transparenței, ele sunt intervievate de 
comitetul responsabil al Parlamentului 
European la începutul mandatului lor și 
la jumătatea acestuia.

Or. fr

Amendamentul 255
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct sunt numiți de comitetul director, 
pe baza unei propuneri comune a Comisiei 
și a BEI, pentru un mandat fix, reînnoibil, 
de trei ani.

Directorul executiv și directorul executiv 
adjunct sunt numiți de comitetul director, 
pe baza unei propuneri comune a Comisiei 
și a BEI, sub rezerva avizului obligatoriu 
prealabil al Parlamentului European, în 
conformitate cu principiile transparenței, 
independenței și democrației, pentru un 
mandat fix, reînnoibil, de trei ani

Or. it

Amendamentul 256
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Membrii comitetului director și 
directorul executiv trebuie să fie aprobați
de Parlamentul European și să furnizeze 
dovada lipsei conflictelor de interese.

Or. en

Amendamentul 257
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 

(5) Acordul FEIS prevede că FEIS are un 
comitet de investiții, care este responsabil 



AM\1053204RO.doc 31/81 PE551.867v01-00

RO

de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5, indiferent de localizarea lor 
geografică.

de examinarea potențialelor operațiuni 
conforme cu politicile de investiții ale 
FEIS și de aprobarea sprijinului garanției 
UE pentru operațiuni conforme cu 
articolul 5.

Or. en

Amendamentul 258
Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani. Cel puțin 
unul dintre membrii desemnați trebuie să 
fie un specialist în politici sociale și 
privind piața muncii și, prin urmare, 
trebuie să fie responsabil cu evaluarea 
impactului social al deciziilor comitetului.

Or. en

Amendamentul 259
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 

Comitetul de investiții este format din 10
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
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relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

relevantă în finanțarea proiectelor și să 
cunoască particularitățile piețelor locale 
din statele membre și problemele sociale. 
Ei sunt numiți de comitetul director pentru 
un mandat fix reînnoibil de trei ani.

Or. pl

Amendamentul 260
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani. Un 
specialist în politici sociale este desemnat 
ca fiind unul dintre experții independenți 
din cadrul comitetului de investiții. Acest 
expert este responsabil cu evaluarea 
impactului social al proiectelor depuse, 
pentru a asigura că cei care primesc 
sprijin din partea fondului sprijină 
obiectivele sociale ale UE și aduc 
beneficii societății în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 261
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
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executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

executiv. Experții independenți trebuie să 
dovedească expertiză în cel puțin unul 
dintre cele cinci obiective ale Strategiei 
Europa 2020 și să aibă un nivel ridicat de 
experiență pe piața relevantă în finanțarea 
proiectelor. Doi experți sunt numiți de 
comitetul director, doi sunt numiți de 
Platforma societății civile pentru investiții 
mai bune și, câte unul, de Parlamentul 
European și Consiliu, pentru un mandat
fix reînnoibil de trei ani. Personalul 
comitetului de investiții este aprobat de 
Parlamentul European și de Consiliu.

Or. en

Amendamentul 262
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani. Cel puțin 
un specialist în politici sociale este 
desemnat ca fiind unul dintre experții 
independenți din cadrul comitetului de 
investiții. Acest expert este responsabil cu 
evaluarea impactului social al proiectelor 
depuse, pentru a asigura că cei care 
primesc sprijin din partea fondului 
sprijină obiectivele sociale ale UE și aduc 
beneficii societății în ansamblu.

Or. en
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Amendamentul 263
Brando Benifei

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și
macroeconomie și sunt numiți de comitetul 
director pentru un mandat fix reînnoibil de 
trei ani.

Or. en

Amendamentul 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și să 
poată identifica proiectele care sunt mai 
probabile să rezolve problemele sociale și 
economice majore. Experții sunt numiți de 
comitetul director pentru un mandat fix 
reînnoibil de trei ani.

Or. es

Justificare

Cunoștințele și experiența experților ar trebui să includă deținerea abilității necesare de a 
identifica proiectele care vor contribui la combaterea mai eficace a problemelor 
socioeconomice majore care afectează UE. În plus, mandatul experților va fi de un an, 
reînnoibil.



AM\1053204RO.doc 35/81 PE551.867v01-00

RO

Amendamentul 265
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în politici privind finanțarea 
proiectelor, dezvoltarea industrială, 
coeziunea și ocuparea forței de muncă, și 
sunt numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Or. en

Amendamentul 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți și din directorul 
executiv. Experții independenți trebuie să 
aibă un nivel ridicat de experiență pe piața 
relevantă în finanțarea proiectelor și sunt 
numiți de comitetul director pentru un 
mandat fix reînnoibil de trei ani.

Comitetul de investiții este format din șase 
experți independenți aleși pe baza 
principiilor transparenței, independenței, 
competenței și democrației și din 
directorul executiv. Experții independenți 
trebuie să aibă un nivel ridicat de 
experiență pe piața relevantă în finanțarea 
proiectelor și sunt numiți de comitetul 
director pentru un mandat fix reînnoibil de 
trei ani. Un specialist în politici sociale 
este desemnat alături de experții 
independenți din comitetul de investiții. 
Acest expert este responsabil cu evaluarea 
impactului social al proiectelor depuse, 
pentru a asigura că obiectivele care sunt 
finanțate sprijină obiectivele UE. 
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Or. it

Amendamentul 267
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toți experții trebuie să furnizeze dovada 
că nu au conflicte de interese în ceea ce 
privește operațiunile de investiții.

Or. en

Amendamentul 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un specialist în politici sociale și privind 
ocuparea forței de muncă este desemnat 
ca fiind unul dintre experții independenți 
din comitetul de investiții. Acest expert 
este responsabil cu evaluarea impactului 
social și al ocupării forței de muncă al 
proiectelor depuse, pentru a asigura că cei 
care primesc sprijin din partea fondului 
sprijină obiectivele sociale ale UE și aduc 
beneficii societății în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 269
Paloma López Bermejo



AM\1053204RO.doc 37/81 PE551.867v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile comitetului de investiții se iau cu 
majoritate simplă.

Deciziile comitetului de investiții se iau
prin consens.

Or. en

Amendamentul 270
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de investiții organizează un 
parteneriat cu autoritățile naționale, 
regionale și locale competente, cu 
partenerii economici și sociali și cu 
organismele relevante reprezentând 
societatea civilă. Acești parteneri sunt 
implicați în operațiunile de examinare și 
aprobare pentru sprijinirea garanției UE.

Or. en

Amendamentul 271
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Platforma societății civile pentru 
investiții mai bune 

Acordul FEIS prevede că FEIS dispune 
de o Platformă a societății civile pentru 
investiții mai bune, responsabilă cu 
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monitorizarea operațiunilor de finanțare 
sau investiții ale FEIS. Platforma 
societății civile reflectă structura 
comitetului de investiții. Membrii 
platformei sunt sugerați Parlamentului 
European și Consiliului și aprobați prin 
vot. Platforma societății civile poate 
exercita dreptul de veto pentru orice 
operațiune, cu condiția să aibă îndoieli 
rezonabile privind respectarea cerințelor 
și a restricțiilor de la articolul 5, orice 
operațiune în care suspectează un conflict 
de interese din partea oricărui membru al 
comitetului director sau al comitetului de 
investiții.

Or. en

Justificare

Membrii comitetului director au interese întemeiate în accelerarea anumitor tipuri de 
operațiuni, fie ele regionale sau sectoriale, ori din alte motive. Prin urmare, un organism de 
control este indispensabil.

Amendamentul 272
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Clauza de transparență

Remunerațiile și beneficiile oferite 
membrilor comitetului director, 
comitetului de investiții sau Platformei 
societății civile, precum și remunerațiile și 
beneficiile pentru nivelul managerial al 
FEIS sunt dezvăluite integral în 
rapoartele semestriale. Echilibrul de gen 
trebuie prezentat în rapoartele 
semestriale.

Or. en
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Amendamentul 273
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Clauza de gen

Directiva (XXXX) a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
îmbunătățirea echilibrului de gen în 
rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăților cotate la bursă 
(2012/0299/COD) se aplică oricărei 
proceduri de desemnare, selecție sau 
recrutare pentru organismele FEIS.

Or. en

Justificare

Directiva privind îmbunătățirea echilibrului de gen este, de asemenea, foarte importantă 
pentru comitetul FEIS, întrucât o distribuție de gen echilibrată va avea un impact pozitiv 
asupra structurii de investiții.

Amendamentul 274
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt 
conforme cu politicile Uniunii, încearcă să 
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sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

asigure sustenabilitatea și sprijină unul
dintre următoarele obiective generale:

Or. fr

Amendamentul 275
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 
sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Fiecare operațiune în cauză
este conformă cu politicile Uniunii și
sprijină cel puțin unul dintre următoarele 
obiective generale și unul dintre 
obiectivele Strategiei Europa 2020:

Or. en

Amendamentul 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
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BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 
sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt
conforme cu politicile Uniunii, contribuie 
la realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și sprijină oricare dintre 
următoarele obiective generale:

Or. en

Amendamentul 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 
sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt
conforme cu politicile Uniunii, în special 
cu obiectivele priorităților politicii sociale 
a UE și cu includerea unor precondiții 
sociale și de egalitate și sprijină oricare 
dintre următoarele obiective generale:

Or. en

Amendamentul 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
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menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 
sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt
conforme cu politicile Uniunii, contribuie 
la realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și sprijină oricare dintre 
următoarele obiective generale:

Or. en

Amendamentul 279
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 
sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt
conforme cu politicile Uniunii, contribuie 
la realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și sprijină oricare dintre 
următoarele obiective generale:

Or. en

Amendamentul 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția UE se acordă pentru (2) Garanția UE se acordă pentru 
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operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 
sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt 
conforme cu politicile Uniunii – reducerea 
ratei șomajului este un criteriu-cheie la 
selecția proiectelor – și sprijină oricare 
dintre următoarele obiective generale:

Or. es

Amendamentul 281
Siôn Simon

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză trebuie 
să fie conforme cu politicile Uniunii și să 
sprijine oricare dintre următoarele 
obiective generale:

(2) Garanția UE se acordă pentru 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, aprobate de comitetul de investiții 
menționat la articolul 3 alineatul (5), sau 
pentru finanțare către FEI pentru a efectua 
operațiuni de finanțare și de investiții ale 
BEI, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2). Operațiunile în cauză sunt
conforme cu politicile Uniunii, contribuie 
la realizarea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și sprijină oricare dintre 
următoarele obiective generale:

Or. en

Amendamentul 282
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energiei, în special 
interconexiunile energetice, și 
infrastructura digitală;

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale și de turism; energiei, în special 
interconexiunile energetice, și 
infrastructura digitală;

Or. hr

Amendamentul 283
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în 
centre industriale; energie, în special 
interconexiunile energetice; și 
infrastructura digitală;

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, și energiei, în 
special interconexiunile energetice și 
infrastructura digitală;

Or. en

Amendamentul 284
Anne Sander

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energiei, în special 
interconexiunile energetice, și 
infrastructura digitală;

(a) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în centre 
industriale; energiei, în special 
interconexiunile energetice, și 
infrastructura digitală; o atenție deosebită 
este acordată proiectelor transfrontaliere.

Or. fr
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Amendamentul 285
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în educație și formare, 
sănătate, cercetare și dezvoltare, tehnologia 
informației și comunicațiilor și inovare;

(b) investițiile în politici sociale, inclusiv 
protecție socială, servicii sociale, educație
de la o vârstă fragedă în domeniul 
economiei sociale și a solidarității,
formare, sănătate, cercetare și dezvoltare, 
tehnologia informației și comunicațiilor și 
inovare;

Or. en

Amendamentul 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în educație și formare, 
sănătate, cercetare și dezvoltare, tehnologia 
informației și comunicațiilor și inovare;

(b) investițiile în educație și formare, 
sănătate, cercetare și dezvoltare, tehnologia 
informației și comunicațiilor, inovare, 
servicii sociale, economie socială și 
întreprinderi sociale;

Or. en

Amendamentul 287
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în educație și formare, 
sănătate, cercetare și dezvoltare, tehnologia 
informației și comunicațiilor și inovare;

(b) investițiile în domeniul social, inclusiv 
protecție socială, servicii sociale și de 
îngrijire și economie socială, în educație și 
formare, sănătate, cercetare și dezvoltare, 
tehnologia informației și comunicațiilor și 
inovare;

Or. en

Amendamentul 288
Siôn Simon

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în educație și formare,
sănătate, cercetare și dezvoltare, 
tehnologia informației și comunicațiilor și 
inovare;

(b) investițiile în educație și formare,
servicii sociale și de îngrijire pe termen 
lung, cercetare și dezvoltare, tehnologia 
informației și comunicațiilor și inovare;

Or. en

Amendamentul 289
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiecte de infrastructură în domeniul 
mediului, al resurselor naturale, al 
dezvoltării urbane și în domeniul social;

(d) proiecte de infrastructură în domeniul 
mediului, al resurselor naturale, al 
dezvoltării urbane, în domeniul social și al 
serviciilor publice;

Or. en
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Amendamentul 290
Siôn Simon

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) proiecte de infrastructură în domeniul 
mediului, al resurselor naturale, al 
dezvoltării urbane și în domeniul social;

(d) proiecte de infrastructură în domeniul 
mediului, al resurselor naturale, al 
dezvoltării urbane și al economiei sociale;

Or. en

Amendamentul 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizarea de sprijin financiar pentru
societățile menționate la articolul 1 
alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește 
finanțarea riscurilor legate de capitalul 
circulant.

(e) furnizarea de sprijin financiar pentru
întreprinderile mici și mijlocii și 
microîntreprinderi, pe lângă cele care au 
până la 3 000 de angajați, întreprinderile 
noi inovatoare și proiectele cu risc ridicat,
menționate la articolul 1 alineatul (1), 
inclusiv în ceea ce privește finanțarea 
riscurilor legate de capitalul circulant.

Or. it

Amendamentul 292
Siôn Simon

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizarea de sprijin financiar pentru 
societățile menționate la articolul 1 
alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește 

(e) furnizarea de sprijin financiar pentru 
societățile menționate la articolul 1 
alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește 
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finanțarea riscurilor legate de capitalul 
circulant.

finanțarea riscurilor legate de capitalul 
circulant. În ceea ce privește societățile 
menționate la articolul 1, 20 % din 
fonduri ar trebui alocate întreprinderilor 
sociale, punând accentul pe proiecte și 
activități care vizează incluziunea socială.

Or. en

Amendamentul 293
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în sectoare cu un potențial 
ridicat de creare de locuri de muncă, 
punând accentul pe efectele durabile și pe 
termen lung, incluzând sectorul social, al 
sănătății și al îngrijirii medicale, precum 
și economia socială și a solidarității.

Or. en

Amendamentul 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în sectoare cu un potențial 
ridicat de creare de locuri de muncă, 
punând accentul pe efectele durabile și pe 
termen lung, incluzând sectorul social, al 
sănătății și al îngrijirii medicale, precum 
și economia socială.

Or. en
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Amendamentul 295
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în sectoare cu un potențial 
ridicat de creare de locuri de muncă, 
punând accentul pe efectele durabile și pe 
termen lung, incluzând sectorul social, al 
sănătății și al îngrijirii medicale, precum 
și economia socială.

Or. en

Amendamentul 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții cu profituri socioeconomice 
mari, sprijinind creșterea economică pe 
termen lung și crearea de locuri de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 297
Agnes Jongerius

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) încurajarea redresării generatoare de 
locuri de muncă prin investiții în proiecte 
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care au cel mai mare impact posibil 
asupra creării de locuri de muncă 
decente.

Or. fr

Amendamentul 298
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) asigurarea celui mai mare impact 
pozitiv posibil asupra creării de locuri de 
muncă de calitate și asupra coeziunii 
economice, sociale și teritoriale.

Or. en

Amendamentul 299
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare operațiune sprijină cel puțin unul 
dintre obiectivele Strategiei Europa 2020:

1. O creștere a ratei ocupării forței de 
muncă, vizând încadrarea în muncă a 
75 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 20 și 64 de ani.

2. O creștere a investiției în C-D/inovare, 
vizând ca 3 % din PIB-ul UE (public și 
privat combinat) să fie investit în C-
D/inovare.

3. O îmbunătățire a politicilor privind 
schimbările climatice/energia, vizând o 
scădere cu 20 % a emisiilor de gaze cu 
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efect de seră (sau chiar 30 %, dacă 
condițiile sunt favorabile) față de nivelul 
din 1990, o creștere cu 20 % a energiei 
din surse regenerabile și o creștere cu 
20 % a eficienței energetice.

4. O îmbunătățire a accesului și a 
continuării educației prin reducerea ratei 
de părăsire a școlii sub 10 %, finalizarea 
învățământului liceal (nivelul 3) de către 
40 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 30 și 34 de ani.

5. O reducere a sărăciei/excluziunii 
sociale, având ca obiectiv o reducere cu 
cel puțin 20 de milioane a numărului de 
persoane expuse riscului de sărăcie și 
excluziune socială.

Or. en

Amendamentul 300
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, garanția UE se acordă, prin 
intermediul BEI, pentru sprijinirea 
platformelor de investiții specifice și a 
băncilor naționale de promovare care 
investesc în operațiuni care îndeplinesc 
cerințele prezentului regulament. În acest 
caz, comitetul director va specifica 
politicile privind platformele de investiții 
eligibile.

În plus, garanția UE se acordă, prin 
intermediul BEI, pentru sprijinirea 
platformelor de investiții specifice și a 
băncilor naționale de promovare care 
investesc în operațiuni care îndeplinesc 
cerințele prezentului regulament. În acest 
caz, comitetul director va specifica 
politicile privind platformele de investiții 
eligibile. Comitetul de investiții este 
responsabil să asigure că, în general, 
proiectele aflate sub rezerva garanției UE 
încurajează coeziunea socială și regională 
europeană.

Or. en
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Amendamentul 301
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, FEIS solicită pentru fiecare 
operațiune o anticipare a potențialului 
său de creare de locuri de muncă.
Operațiunile fără un potențial de creare 
de locuri de muncă trebuie să furnizeze 
dovada că abordează cel puțin două dintre 
cele cinci obiective ale Strategiei 
Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 302
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndruma selecția proiectelor pe 
care le poate sprijini FEIS, comitetul 
director include precondiții sociale și de 
egalitate în orientarea strategică, în 
orientările privind alocarea strategică a 
activelor și în politicile și procedurile de 
operare, inclusiv politicile de investiții.

Or. en

Amendamentul 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndruma selecția proiectelor pe 
care le poate sprijini FEIS, comitetul 
director include preocuparea față de 
impactul social și al ocupării forței de 
muncă în orientarea strategică, în 
orientările privind alocarea strategică a 
activelor și în politicile și procedurile de 
operare, inclusiv politicile de investiții.

Or. en

Amendamentul 304
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Garanția UE nu se acordă pentru a 
sprijini:

(a) dezafectarea sau construirea de 
centrale nucleare;

(b) exploatarea și prelucrarea 
combustibililor fosili;

(c) infrastructura aeroportuară;

(d) orice proiect care conduce la relocarea 
sau pierderea de locuri de muncă;

Sprijinul din partea garanției UE nu 
înlocuiește fondurile pieței private și 
cheltuielile publice ale unui stat membru 
pentru obiectivele menționate la primul 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 305
Monika Vana, Terry Reintke
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcina probei pentru îndeplinirea 
criteriilor de investiții sus-menționate îi 
revine comitetului de investiții, care are 
obligația de a răspunde public la 
solicitările asociate cu cerințele privind 
utilizarea garanției UE.

Or. en

Amendamentul 306
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndruma selecția proiectelor pe 
care le poate sprijini FEIS, comitetul de 
conducere include precondiții sociale și de 
egalitate în orientarea strategică, în 
orientările privind alocarea strategică a 
activelor și în politicile și procedurile de 
operare, inclusiv politicile de investiții.

Or. en

Amendamentul 307
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu articolul 17 din (3) Nicio altă cheltuială administrativă și 
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statutul Băncii Europene de Investiții, 
BEI percepe de la beneficiarii 
operațiunilor de finanțare sume pentru 
acoperirea cheltuielilor legate de FEIS. 
Fără a aduce atingere paragrafelor 2 și 3,
nicio altă cheltuială administrativă și niciun 
alt tip de taxă a BEI, pentru activitățile de 
finanțare și investiții desfășurate de BEI în 
temeiul prezentului regulament, nu sunt 
acoperite din bugetul Uniunii.

niciun alt tip de taxă a BEI, pentru 
activitățile de finanțare și investiții 
desfășurate de BEI în temeiul prezentului 
regulament, nu sunt acoperite din bugetul 
Uniunii.

Or. it

Amendamentul 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) 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 în care BEI investește cu 
sprijinul garanției UE.

eliminat

Or. it

Amendamentul 309
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) 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 

(4) 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 
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eligibile în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE.

investiții europene pentru a contribui la 
finanțarea proiectelor eligibile în care BEI 
investește cu sprijinul garanției UE.

Or. en

Amendamentul 310
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) 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 în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE.

(4) 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 în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE. O operațiune poate primi 
sprijin din partea garanției UE și din 
partea altor instrumente ale Uniunii, dacă 
un articol de cheltuieli nu primește sprijin 
din mai mult de o sursă.

Or. en

Amendamentul 311
Ulrike Trebesius

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) 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 în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE.

(4) 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 în care BEI investește cu sprijinul 
garanției UE. FEIS nu poate fi utilizat 
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pentru cofinanțarea proiectelor eligibile 
în cadrul fondurilor structurale și de 
investiții europene.

Or. en

Amendamentul 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Resursele fondului de garantare primite 
de acesta în conformitate cu alineatul (2) 
sunt gestionate direct de Comisie și sunt 
investite în conformitate cu principiul 
bunei gestiuni financiare și respectă 
normele prudențiale corespunzătoare.

(4) Resursele fondului de garantare primite 
de acesta în conformitate cu alineatul (2) 
sunt gestionate direct de Comisie, sub 
rezerva avizului obligatoriu prealabil al 
Parlamentului European, și sunt investite 
în conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare și respectă normele prudențiale 
corespunzătoare.

Or. it

Amendamentul 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta, în conformitate cu articolul 17, 
acte delegate de adaptare a sumei țintă 
prevăzute la alineatul (5), cu cel mult 
10 %, pentru a reflecta mai bine riscul 
potențial de cereri de executare a 
garanției UE.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 314
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre, promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune.
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre și al autorităților regionale și 
locale, promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune.
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

Or. hr

Amendamentul 315
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre, promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune.
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

(1) Comisia și BEI, pe baza propunerilor 
din partea statelor membre, promovează 
crearea unei rezerve transparente de 
proiecte de investiții actuale și potențiale în 
viitor din Uniune. Rezerva nu aduce 
atingere proiectelor finale selectate pentru 
sprijin în conformitate cu articolul 3 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 316
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre, promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune.
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

(1) În baza mandatului acordat de 
Parlamentul European și Consiliu, 
comitetul director promovează crearea 
unei rezerve complet transparente de 
proiecte de investiții actuale și potențiale în 
viitor din Uniune. Proiectele și 
operațiunile pentru rezervă pot fi sugerate 
de orice membru al comitetului director, 
precum și de Platforma societății civile 
pentru investiții mai bune însoțitoare. 
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre, promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune.
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre și al Parlamentului European, 
promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune.
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

Or. it

Amendamentul 318
Paloma López Bermejo

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre, promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune.
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

(1) Comisia, Parlamentul European și 
BEI, cu sprijinul statelor membre, 
promovează crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și potențiale în viitor din Uniune.
Rezerva nu aduce atingere proiectelor 
finale selectate pentru sprijin în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 319
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și BEI elaborează, actualizează 
și difuzează, în mod regulat și structurat,
informații cu privire la investițiile actuale 
și viitoare care contribuie în mod 
semnificativ la atingerea obiectivelor 
politice ale UE.

(2) Comisia și BEI elaborează, actualizează 
și difuzează, în mod regulat și structurat,
toate informațiile disponibile cu privire la 
investițiile actuale și viitoare care 
contribuie în mod semnificativ la atingerea 
obiectivelor politice ale UE.

Or. en

Amendamentul 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și BEI elaborează, actualizează 
și difuzează, în mod regulat și structurat,
informații cu privire la investițiile actuale 
și viitoare care contribuie în mod 

(2) Comisia și BEI elaborează, actualizează 
și difuzează, în mod regulat, structurat și 
transparent informații cu privire la 
investițiile actuale și viitoare care 
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semnificativ la atingerea obiectivelor 
politice ale UE.

contribuie în mod semnificativ la atingerea 
obiectivelor politice ale UE.

Or. it

Amendamentul 321
Ivan Jakovčić

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează, 
actualizează și difuzează, în mod regulat și 
structurat, informații cu privire la 
proiectele de investiții actuale și viitoare de 
pe teritoriul lor.

(3) Statele membre, precum și autoritățile 
locale și regionale, elaborează, 
actualizează și difuzează, în mod regulat și 
structurat, informații cu privire la 
proiectele de investiții actuale și viitoare de 
pe teritoriul lor.

Or. hr

Amendamentul 322
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează, 
actualizează și difuzează, în mod regulat și 
structurat, informații cu privire la 
proiectele de investiții actuale și viitoare de 
pe teritoriul lor.

(3) Statele membre elaborează, 
actualizează și difuzează, în mod regulat și 
structurat, informații cu privire la 
proiectele de investiții actuale și viitoare de 
pe teritoriul lor, inclusiv potențialul lor de 
creare de locuri de muncă de calitate.

Or. en

Amendamentul 323
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează, 
actualizează și difuzează, în mod regulat și 
structurat, informații cu privire la 
proiectele de investiții actuale și viitoare de 
pe teritoriul lor.

(3) Statele membre și autoritățile 
regionale și locale elaborează, actualizează 
și difuzează, în mod regulat și structurat, 
informații cu privire la proiectele de 
investiții actuale și viitoare de pe teritoriul 
lor, în special părților interesate.

Or. en

Amendamentul 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre elaborează, 
actualizează și difuzează, în mod regulat și
structurat, informații cu privire la 
proiectele de investiții actuale și viitoare de 
pe teritoriul lor.

(3) Statele membre elaborează, 
actualizează și difuzează, în mod regulat, 
structurat și transparent informații cu 
privire la proiectele de investiții actuale și 
viitoare de pe teritoriul lor.

Or. it

Amendamentul 325
Jérôme Lavrilleux

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul monitorizării și al 
transparenței, Comisia, BEI și statele 
membre solicită anual avizul 
Parlamentului European în ceea ce 
privește conținutul rezervei de proiecte 
europene de investiții.
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Or. fr

Amendamentul 326
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 
transmite un raport semestrial Comisiei cu 
privire la operațiunile de finanțare și de 
investiții ale BEI desfășurate în temeiul 
prezentului regulament. Raportul include o 
evaluare a respectării cerințelor privind 
utilizarea garanției UE, precum și a 
principalilor indicatori de performanță 
stabiliți în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) litera (g). Raportul cuprinde, 
de asemenea, date statistice, financiare și 
contabile despre fiecare operațiune de 
finanțare și de investiții a BEI, precum și 
date agregate.

(1) BEI și Comitetul de investiții al FEIS, 
în cooperare cu FEI, după caz, transmite un 
raport semestrial Comisiei, Consiliului și 
Parlamentului European cu privire la 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI și FEIS desfășurate în temeiul 
prezentului regulament Raportul include o 
evaluare a respectării cerințelor privind 
utilizarea garanției UE, precum și a 
principalilor indicatori de performanță 
stabiliți în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) litera (g). Raportul cuprinde, 
de asemenea, date statistice, financiare și 
contabile despre fiecare operațiune de 
finanțare și de investiții a BEI, precum și 
date agregate. Raportul ar trebui să 
includă și o evaluare calitativă detaliată a 
operațiunilor vizate astfel cum prevede 
articolul 5.

Or. en

Amendamentul 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 
transmite un raport semestrial Comisiei cu 
privire la operațiunile de finanțare și de 
investiții ale BEI desfășurate în temeiul 
prezentului regulament. Raportul include o 
evaluare a respectării cerințelor privind 

(1) BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 
transmite un raport semestrial Comisiei cu 
privire la operațiunile de finanțare și de 
investiții ale BEI desfășurate în temeiul 
prezentului regulament. Raportul include o 
evaluare a respectării cerințelor privind 
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utilizarea garanției UE, precum și a 
principalilor indicatori de performanță 
stabiliți în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) litera (g). Raportul cuprinde, 
de asemenea, date statistice, financiare și 
contabile despre fiecare operațiune de 
finanțare și de investiții a BEI, precum și 
date agregate.

utilizarea garanției UE, precum și a 
principalilor indicatori de performanță 
stabiliți în conformitate cu articolul 2 
alineatul (1) litera (g). Raportul cuprinde, 
de asemenea, date statistice, financiare și 
contabile despre fiecare operațiune de 
finanțare și de investiții a BEI, precum și 
date agregate. Raportul este elaborat în 
conformitate cu principiile transparenței, 
independenței și partajării.

Or. it

Amendamentul 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 
transmite un raport anual Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI. Raportul se publică și include:

(2) BEI, în cooperare cu FEI, după caz, 
transmite un raport bianual Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI. Raportul se publică și include:

Or. it

Amendamentul 329
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o evaluare a numărului, calității și 
durabilității locurilor de muncă create;

Or. en
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Amendamentul 330
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) o evaluare a valorii adăugate 
europene și a contribuției la realizarea 
obiectivelor politicii UE, în special a 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 331
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI;

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul economic și social al
operațiunilor de finanțare și de investiții ale 
BEI, inclusiv numărul de locuri de muncă 
nou create;

Or. en

Amendamentul 332
Maria João Rodrigues

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI;

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI, inclusiv 
în ceea ce privește crearea de locuri de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI;

(b) o evaluare pe bază agregată privind 
valoarea adăugată, mobilizarea resurselor 
din sectorul privat, valoarea estimată și 
valoarea reală a realizărilor și rezultatelor, 
precum și impactul operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI, inclusiv 
crearea de locuri de muncă și reducerea 
inegalităților sociale;

Or. es

Amendamentul 334
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o evaluare a calității operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI;

(d) o evaluare a calității operațiunilor de 
finanțare și de investiții ale BEI și a 
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rezultatelor obținute;

Or. en

Amendamentul 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o evaluare a impactului operațiunilor 
de finanțare și investiții ale BEI în ceea ce 
privește crearea de locuri de muncă;

Or. es

Justificare

Întrucât crearea de locuri de muncă este un obiectiv prioritar al FEIS, este esențială 
efectuarea unei evaluări specifice a impactului investițiilor în domeniul respectiv.

Amendamentul 336
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) situațiile financiare ale FEIS. (f) situațiile financiare ale FEIS, inclusiv 
un capitol privind remunerațiile și 
beneficiile oferite membrilor comitetului 
director, comitetului de investiții sau 
Platformei societății civile, precum și 
remunerația și beneficiile pentru nivelul 
managerial al FEIS;

Or. en
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Amendamentul 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o evaluare a contribuției la obiectivele 
Uniunii și la obiectivele Strategiei 
Europa 2020 pentru ocuparea forței de 
muncă, educație și reducerea sărăciei.

Or. en

Amendamentul 338
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) echilibrul de gen în comitetul 
director, comitetul de investiții, Platforma 
societății civile și personalul de conducere 
al FEIS;

Or. en

Amendamentul 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o evaluare a contribuției la obiectivele 
sociale ale Uniunii, în special cu privire la 
crearea de locuri de muncă de calitate și 
la obiectivele Strategiei Europa 2020 
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privind ocuparea forței de muncă, 
educația și reducerea sărăciei.

Or. en

Amendamentul 340
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) o evaluare a contribuției la obiectivele 
sociale și privind egalitatea ale Uniunii, în 
special cu privire la crearea de locuri de 
muncă de calitate și la obiectivele 
Strategiei Europa 2020 privind ocuparea 
forței de muncă, educația și reducerea 
sărăciei.

Or. en

Amendamentul 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul respectării de către Comisie a 
obligațiilor sale contabile, în scopul 
raportării cu privire la riscurile acoperite de 
garanția UE și în scopul gestionării 
fondului de garantare, BEI, în cooperare cu 
FEI, după caz, transmite Comisiei în 
fiecare an:

(3) În scopul respectării de către Comisie a 
obligațiilor sale contabile, în scopul 
raportării cu privire la riscurile acoperite de 
garanția UE și în scopul gestionării 
fondului de garantare, BEI, în cooperare cu 
FEI, transmite Comisiei în fiecare an:

Or. it
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Amendamentul 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) BEI furnizează Comisiei, la cerere,
toate informațiile suplimentare necesare 
pentru îndeplinirea obligațiilor Comisiei 
legate de prezentul regulament.

(4) BEI furnizează Comisiei și 
Parlamentului European toate 
informațiile suplimentare necesare pentru 
îndeplinirea obligațiilor Comisiei legate de 
prezentul regulament.

Or. it

Amendamentul 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) BEI și FEI, după caz, furnizează 
informațiile menționate la alineatele (1)-(4) 
pe cheltuiala lor.

(5) BEI și FEI furnizează informațiile 
menționate la alineatele (1)-(4) pe 
cheltuiala lor.

Or. it

Amendamentul 344
Brando Benifei

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 
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FEIS, precum și o analiză a efectelor 
colaterale ale acestor investiții în Europa.

Or. en

Amendamentul 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La cererea Parlamentului European, 
directorul executiv este audiat de
Parlamentul European cu privire la 
performanțele FEIS.

(1) Parlamentul European solicită 
directorului executiv să participe la o 
audiere cu privire la performanțele FEIS.

Or. it

Amendamentul 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Directorul executiv răspunde verbal 
sau în scris la întrebările adresate FEIS de 
Parlamentul European, în termen de cel 
mult cinci săptămâni de la primirea 
întrebărilor.

(2) Directorul executiv răspunde în scris la 
întrebările adresate FEIS de Parlamentul 
European, în termen de cel mult cinci 
săptămâni de la primirea întrebărilor.

Or. it

Amendamentul 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cererea Parlamentului European,
Comisia transmite Parlamentului European 
un raport cu privire la aplicarea prezentului 
regulament.

(3) Comisia transmite Parlamentului 
European un raport cu privire la aplicarea 
prezentului regulament.

Or. it

Amendamentul 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la [PO a se introduce data:
18 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], BEI evaluează 
funcționarea FEIS. BEI transmite evaluarea 
sa Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei;

Cel târziu la [PO a se introduce data:
12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], BEI evaluează 
funcționarea FEIS. BEI transmite evaluarea 
sa Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei și o revizuiește la fiecare doi ani;

Or. it

Amendamentul 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel târziu la [PO a se introduce data: 18
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia 
evaluează utilizarea garanției UE și 
funcționarea fondului de garantare, inclusiv 
utilizarea alimentărilor prevăzute la 
articolul 8 alineatul (9). Comisia transmite 
evaluarea sa Parlamentului European și 
Consiliului.

Cel târziu la [PO a se introduce data: 12
luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia 
evaluează utilizarea garanției UE și 
funcționarea fondului de garantare, inclusiv 
utilizarea alimentărilor prevăzute la 
articolul 8 alineatul (9). Comisia transmite 
evaluarea sa Parlamentului European și 
Consiliului și o revizuiește la fiecare doi 
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ani.

Or. it

Amendamentul 350
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 30 iunie 2018 și, ulterior, la 
fiecare trei ani:

(2) Până la 30 decembrie 2017 și, ulterior, 
la fiecare doi ani:

Or. it

Amendamentul 351
Danuta Jazłowiecka

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) BEI publică un raport cuprinzător cu 
privire la funcționarea FEIS;

(a) BEI publică un raport cuprinzător cu 
privire la funcționarea FEIS și rezultatele 
sale în ceea ce privește creșterea 
economică și locurile de muncă;

Or. en

Amendamentul 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) BEI, în cooperare cu FEI, după caz,
contribuie la elaborare și furnizează 

(3) BEI, în cooperare cu FEI contribuie la 
elaborare și furnizează informațiile de care 
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informațiile de care Comisia are nevoie 
pentru a efectua evaluarea și raportul 
menționate la alineatul (1) și, respectiv, (2).

Comisia are nevoie pentru a efectua 
evaluarea și raportul menționate la 
alineatul (1) și, respectiv, (2).

Or. it

Amendamentul 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) BEI și FEI transmit periodic
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei toate rapoartele lor de evaluare 
independentă care analizează rezultatele 
practice obținute prin activitățile specifice 
ale BEI și ale FEI în conformitate cu 
prezentul regulament.

(4) BEI și FEI, în conformitate cu 
programul stabilit în prezentul 
regulament, transmit Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei toate 
rapoartele lor de evaluare independentă
care analizează rezultatele practice obținute 
prin activitățile specifice ale BEI și ale FEI 
în conformitate cu prezentul regulament.

Or. it

Amendamentul 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cel târziu la [OP: a se introduce data -
trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia transmite
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la aplicarea 
prezentului regulament, alături de orice 
propunere relevantă.

(5) Cel târziu la [OP: a se introduce data -
trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia transmite 
Parlamentului European și Consiliului o 
evaluare cuprinzătoare a calității pentru a 
evalua efectul socioeconomic real al 
acestui plan strategic special cu privire la 
aplicarea prezentului regulament, alături de 
orice propunere relevantă.

Or. es
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Justificare

FEIS ar trebui evaluat în ansamblu după trei ani pentru a putea aprecia dacă și-a atins 
obiectivele ca instrument de urgență pe termen scurt.

Amendamentul 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cel târziu la [OP: a se introduce data -
trei ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia transmite 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la aplicarea 
prezentului regulament, alături de orice 
propunere relevantă.

(5) Cel târziu la [OP: a se introduce data –
doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia transmite 
un raport Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la aplicarea 
prezentului regulament, alături de orice 
propunere relevantă.

Or. it

Amendamentul 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu propriile politici de 
transparență cu privire la accesul la 
documente și informații, BEI pune la 
dispoziția publicului, pe site-ul său de 
internet, informații cu privire la toate 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI, precum și cu privire la modul în care
acestea contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor generale menționate la 
articolul 5 alineatul (2).

În conformitate cu propriile politici de 
transparență cu privire la accesul la 
documente și informații, BEI pune la 
dispoziția publicului, pe site-ul său de 
internet, informații actualizate cu privire la 
fiecare operațiune individuală de finanțare 
și de investiții, precum și cu privire la 
modul în care aceasta contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor generale 
menționate la articolul 5 alineatul (2).

Or. it
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Amendamentul 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

BEI furnizează informații actualizate pe 
site-ul său privind costul total preconizat 
al fiecărui proiect și costul său până la 
acel moment, numele operatorilor 
economici implicați în fiecare proiect și 
fondurile alocate acestora, precum și 
informații privind profitul preconizat al 
fiecărui proiect, contribuind la obiectivele 
generale menționate la articolul 5 
alineatul (2) și o evaluare a acestui profit 
comparativ cu datele cele mai recente.

Or. en

Amendamentul 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BEI notifică imediat OLAF și îi 
furnizează informațiile necesare atunci 
când, în orice stadiu al pregătirii, al 
implementării sau al încheierii 
operațiunilor supuse garanției UE, are 
motive să suspecteze că există un potențial 
caz de fraudă, corupție, spălare de bani sau 
alte activități ilegale care ar putea afecta 
interesele financiare ale Uniunii.

(1) BEI notifică imediat OLAF și îi 
furnizează informațiile necesare atunci 
când, în orice stadiu al pregătirii, al 
implementării sau al încheierii 
operațiunilor supuse garanției UE, are 
motive să suspecteze că există un potențial 
caz de fraudă, corupție, spălare de bani sau
orice alte activități ilegale care ar putea 
afecta interesele financiare ale Uniunii.

Or. it

Amendamentul 359
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

OLAF poate efectua investigații, inclusiv 
controale și inspecții la fața locului, în 
conformitate cu dispozițiile și procedurile 
prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului(5), în Regulamentul
(Euratom, CE) nr. 2185/96(6) și în 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului(7), în vederea protejării 
intereselor financiare ale Uniunii, cu 
scopul de a stabili dacă a existat fraudă, 
corupție, spălare de bani sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, în legătură cu orice 
operațiuni care beneficiază de garanția UE.
OLAF poate transmite autorităților 
competente ale statelor membre în cauză 
informațiile obținute în cursul 
investigațiilor.

OLAF efectuează investigații, inclusiv 
controale și inspecții la fața locului, în 
conformitate cu dispozițiile și procedurile 
prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului(5), în Regulamentul
(Euratom, CE) nr. 2185/96(6) și în 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului(7), în vederea protejării 
intereselor financiare ale Uniunii, cu 
scopul de a stabili dacă a existat fraudă, 
corupție, spălare de bani sau orice altă 
activitate ilegală care afectează interesele 
financiare ale Uniunii, în legătură cu orice 
operațiuni care beneficiază de garanția UE.
OLAF transmite autorităților competente 
ale statelor membre în cauză informațiile 
obținute în cursul investigațiilor.

__________________ __________________
5Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 septembrie 2013 
privind investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1073/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului
(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului
(JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

5 Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 883/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 septembrie 2013 
privind investigațiile efectuate de Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) și 
de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1073/1999 al Parlamentului European și 
al Consiliului și a Regulamentului
(Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului
(JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

6Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului din 11 noiembrie 1996 
privind controalele și inspecțiile la fața 
locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

6 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 
al Consiliului din 11 noiembrie 1996 
privind controalele și inspecțiile la fața 
locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, 
p. 2).

7Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului din 18 decembrie 1995 

7 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 
al Consiliului din 18 decembrie 1995 
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privind protecția intereselor financiare ale 
Comunităților Europene (JO L 312, 
23.12.1995, p. 1).

privind protecția intereselor financiare ale 
Comunităților Europene (JO L 312, 
23.12.1995, p. 1).

Or. it

Amendamentul 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care astfel de activități ilegale 
sunt dovedite, BEI depune eforturi de 
recuperare în legătură cu operațiunile sale 
care au beneficiat de garanția UE.

În cazul în care astfel de activități ilegale 
sunt dovedite, BEI depune toate eforturile
de recuperare în legătură cu operațiunile 
sale care au beneficiat de garanția UE.

Or. it

Amendamentul 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordurile de finanțare semnate în 
legătură cu operațiunile sprijinite în 
temeiul prezentului regulament trebuie să 
includă clauze care permit excluderea de la 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI și, dacă este necesar, măsuri de 
recuperare adecvate în cazuri de fraudă, 
corupție sau alte activități ilegale, în 
conformitate cu acordul FEIS, politicile 
BEI și cerințele de reglementare aplicabile.
Decizia de a aplica o excludere de la 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI se adoptă în conformitate cu 
dispozițiile relevante din acordul de 
finanțare sau de investiții.

(3) Acordurile de finanțare semnate în 
legătură cu operațiunile sprijinite în 
temeiul prezentului regulament trebuie să 
includă clauze care permit excluderea de la 
operațiunile de finanțare și de investiții ale 
BEI și măsuri de recuperare adecvate în 
cazuri de fraudă, corupție sau orice alte 
activități ilegale, în conformitate cu 
acordul FEIS, politicile BEI și cerințele de 
reglementare aplicabile. Decizia de a aplica 
o excludere de la operațiunile de finanțare 
și de investiții ale BEI se adoptă în 
conformitate cu dispozițiile relevante din 
acordul de finanțare sau de investiții.
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Or. it

Amendamentul 362
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul operațiunilor sale de 
finanțare și de investiții, BEI nu sprijină 
activitățile care au un impact negativ sau 
sunt în detrimentul obiectivelor Strategiei 
Europa 2020. BEI în special nu participă 
la orice operațiune de finanțare sau 
investiții care duce la o relocalizare sau 
pierdere de locuri de muncă.

Or. en

Amendamentul 363
Monika Vana, Terry Reintke
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un impact social este o precondiție 
pentru orice operațiune de finanțare și de 
investiții a FEIS; orice demarare a unei 
operațiuni în lipsa unei evaluări a 
impactului social va atrage automat o 
intervenție a Platformei societății civile.

Or. en

Amendamentul 364
Laura Agea, Tiziana Beghin



PE551.867v01-00 80/81 AM\1053204RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute de prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei doar dacă 
mandatul său limitat sau definit a fost 
stabilit în mod clar.

Or. it

Amendamentul 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 8 alineatul (6), se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de trei 
ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia
întocmește un raport cu privire la 
delegarea competenței cu cel puțin nouă 
luni înainte de încheierea perioadei de trei 
ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

(2) Competența de a adopta acte delegate, 
menționată la articolul 8 alineatul (6), se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de un 
an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia prezintă
un raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de un an.

Or. it

Amendamentul 366
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4



AM\1053204RO.doc 81/81 PE551.867v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică imediat Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. it

Amendamentul 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (6) intră în vigoare 
numai dacă Parlamentul European și 
Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, atât 
Parlamentul European cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor ridica obiecții.
Respectivul termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (6) intră în vigoare 
numai dacă Parlamentul European și 
Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, atât 
Parlamentul European cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor ridica obiecții.

Or. it


