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Amendamentul 45
Csaba Molnár

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 46
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

absență a investițiilor încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ 
crearea de locuri de muncă, perspectivele 
de creștere și competitivitatea pe termen 
lung, reprezentând un obstacol posibil 
pentru realizarea țintelor și a obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. 

Or. en

Amendamentul 47
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor private, care ar 
putea contribui la consolidarea 
competitivității și la crearea de noi locuri 
de muncă. Scăderea investițiilor se 
datorează instabilității finanțelor publice, 
creșterii datoriilor și a ratelor dobânzilor, 
care conduc la scăderea ritmului de 
creștere economică și la incertitudine pe 
piață în ceea ce privește viitorul economic.
Stabilizarea finanțelor publice, acolo 
unde a fost posibilă, a generat rate reduse 
ale dobânzilor și o ușoară, dar 
insuficientă, creștere a investițiilor. Este 
nevoie de o mai mare atractivitate a 
investițiilor în întreprinderile europene, 
fie societăți noi, ori sectoare solide și 
prospere, precum și în infrastructura unei 
economii moderne bazată pe cunoaștere. 
Investițiile în cercetare, știință și 
dezvoltare sunt esențiale pentru 
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îmbunătățirea competitivității europene.

Or. en

Amendamentul 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
constrângerilor fiscale și a politicilor de 
austeritate impuse statelor membre care 
au dus la scăderea cererii agregate și la 
creșterea incertitudinii de pe piață în ceea 
ce privește viitorul economic. Această 
absență a investițiilor, care este deosebit de 
accentuată în statele membre cele mai 
afectate de criză, încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ 
crearea de locuri de muncă, perspectivele 
de creștere și competitivitatea pe termen 
lung.

Or. it

Amendamentul 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 

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

aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă, în special în 
regiunile cele mai afectate de criză, din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
incertitudinii de pe piață în ceea ce privește 
viitorul economic și a constrângerilor 
fiscale asupra statelor membre. Această 
absență a investițiilor încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ 
crearea de locuri de muncă, perspectivele 
de creștere și competitivitatea pe termen 
lung. Investițiile reprezintă o componentă 
esențială, care stimulează nu numai o 
rapidă redresare economică și socială de 
pe urma crizei, ci și crearea de locuri de 
muncă, mai multe și de înaltă calitate, în 
întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Criza economică și financiară a dus la o 
scădere a nivelului de investiții în cadrul 
Uniunii. Investițiile au scăzut cu 
aproximativ 15 % față de perioada de vârf 
din 2007. Uniunea suferă în special din 
cauza lipsei investițiilor ca urmare a 
politicilor de austeritate, inclusiv a 
reducerii salariilor și a cheltuielilor 
publice, care au dus la diminuarea cererii 
globale și la creșterea incertitudinii de pe 
piață în ceea ce privește viitorul economic;
ca urmare a constrângerilor fiscale 
instituite asupra statelor membre de 
normele Pactului de stabilitate și creștere 
(PSC), precum și a refuzului BCE de 
interveni în mod decisiv pe piețele 
obligațiunilor de stat. Această absență a 
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investițiilor încetinește redresarea 
economică și afectează în mod negativ atât
crearea de locuri de muncă, cât și
perspectivele de creștere și competitivitatea 
pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 51
Csaba Molnár

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 52
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

structurale și responsabilitatea fiscală sunt 
condiții prealabile necesare pentru 
stimularea investițiilor. Împreună cu 
reimpulsionarea finanțării investițiilor, 
aceste condiții prealabile pot contribui la 
crearea unui cerc virtuos, în care proiectele 
de investiții contribuie la sprijinirea 
ocupării forței de muncă și a cererii și duc 
la o evoluție durabilă a potențialului de 
creștere.

Or. it

Amendamentul 53
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. În vederea îmbunătățirii 
competitivității europene și a sprijinirii 
certitudinii necesare pe piață, stabilitatea 
finanțelor publice și reformele structurale 
sunt condiții prealabile pentru ca 
investițiile în Europa să revină la 
nivelurile corespunzătoare. Este necesar 
să se elimine reglementările care
împiedică sau care întârzie investițiile, să 
se deschidă piața internă pentru investiții 
și să se garanteze că piețele financiare și 
băncile europene pot asigura lichidități și 
formarea pieței și pot acorda împrumuturi 
pentru finanțarea investițiilor necesare.
Împreună cu reimpulsionarea finanțării 
investițiilor, aceste condiții prealabile pot 
contribui la crearea unui cerc virtuos, în 
care proiectele de investiții contribuie la 
sprijinirea ocupării forței de muncă și a 
cererii și duc la o evoluție durabilă a 
potențialului de creștere.

Or. en
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Amendamentul 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Investițiile pot fi stimulate 
numai prin adoptarea unor măsuri care
pot contribui la crearea unui cerc virtuos, 
în care proiectele de investiții contribuie la 
sprijinirea ocupării forței de muncă și a 
cererii și duc la o evoluție durabilă a 
potențialului de creștere.

Or. it

Amendamentul 55
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Redresarea conturilor publice 
nu va fi posibilă fără sprijinirea 
activităților și a investițiilor care contribuie 
la sprijinirea ocupării forței de muncă și a 
cererii și duc la o evoluție durabilă a 
potențialului de creștere.
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potențialului de creștere.

Or. fr

Amendamentul 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Sunt necesare acțiuni cuprinzătoare 
pentru a inversa cercul vicios creat de lipsa 
investițiilor. Noile proiecte de investiții 
contribuie la sprijinirea ocupării forței de 
muncă și a cererii și duc la o evoluție 
durabilă a potențialului de creștere, 
asigurând, totodată, coeziunea socială și 
regională.

Or. en

Amendamentul 57
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Forumul G20, prin intermediul 
Inițiativei globale pentru infrastructură, a 
recunoscut importanța investițiilor pentru 
creșterea cererii, pentru mărirea 
productivității și pentru stimularea creșterii 
și s-a angajat să creeze un climat favorabil 
investițiilor mai mari.

(3) Forumul G20, prin intermediul 
Inițiativei globale pentru infrastructură, a 
recunoscut importanța investițiilor pentru 
creșterea cererii, pentru mărirea 
productivității și pentru stimularea creșterii 
și s-a angajat să creeze un climat favorabil 
investițiilor mai mari. Fondul european 
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pentru investiții strategice (FEIS) ar 
trebui să vină în completarea unei 
strategii generale de îmbunătățire a 
nivelului investițiilor în Europa, fără a 
înlocui alte investiții sau structuri 
financiare și fără a submina investițiile 
Uniunii în știință, cercetare și dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 58
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 59
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a fost responsabilă de 
reformele structurale și de reducerile 
bugetare care au îndepărtat economia de 
la obiectivele Strategiei Europa 2020. Sunt 
necesare măsuri pentru a asigura acoperirea 
nevoilor de investiții ale Uniunii, utilizarea 
eficientă a lichidităților disponibile pe piață 
și direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile din punct de 
vedere economic, ecologic și social.

Or. it

Amendamentul 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) De-a lungul crizei economice și 
financiare, Uniunea a inițiat reforme 
structurale și reduceri bugetare care au 
îndepărtat economia de țintele prevăzute 
în Strategia Europa 2020 Sunt necesare 
măsuri pentru a asigura acoperirea nevoilor 
de investiții ale Uniunii, utilizarea eficientă 
a lichidităților disponibile pe piață și 
direcționarea lor către finanțarea de 
proiecte de investiții viabile, care să 
consolideze coeziunea socială și regională 
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majorări de capital în ianuarie 2013. Sunt 
necesare măsuri suplimentare pentru a 
asigura acoperirea nevoilor de investiții ale 
Uniunii, utilizarea eficientă a lichidităților 
disponibile pe piață și direcționarea lor 
către finanțarea de proiecte de investiții 
viabile.

prin crearea de locuri de muncă de 
calitate, precum și prin extinderea și 
îmbunătățirea unei baze de producție a 
statelor membre, în special în țările cele 
mai afectate de criză.

Or. en

Amendamentul 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 62
Anne Sander
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 63
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 65
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La 13 ianuarie 2015, Comisia 
Europeană a prezentat o comunicare1a

privind modul în care va aplica normele 
existente prevăzute de Pactul de stabilitate 
și creștere.

__________________
1a Comunicare către Parlamentul 
European, Consiliu, Banca Centrală 
Europeană, Comitetul Economic și Social 
European, Comitetul Regiunilor și Banca 
Europeană de Investiții intitulată 
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„Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul 
normelor prevăzute de Pactul de 
stabilitate și de creștere”. 
COM(2015)0012.

Or. en

Justificare

Comunicarea menționată mai sus explică modul în care Comisia va aplica viitoarea abordare 
favorabilă față de investițiile statelor membre în cadrul operațiunilor FEIS în legătură cu 
PSC și reprezintă, prin urmare, o referință esențială pentru prezentul regulament.

Amendamentul 66
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Finanțarea FEIS nu ar trebui să 
submineze cercetarea, știința și 
dezvoltarea la nivelul UE sau la nivel 
național. FEIS vizează utilizarea de 
fonduri din bugetul UE care, în prezent, 
nu sunt exploatate deloc ori foarte puțin 
pentru atragerea de investiții private și 
care au efecte reduse asupra creșterii 
competitivității sau asupra inovării 
necesare pentru crearea unui rolul de 
lider al UE.

Or. en

Amendamentul 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 68
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 
trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, prin 
consolidarea Pieței Unice, în special în 
ceea ce privește piața energetică, piața 
digitală și piața de capital, prin creșterea 
gradului de previzibilitate a reglementărilor 
și promovarea unei schimbări de 
mentalitate către o cultură a asumării de 
riscuri. Activitatea FEIS, precum și 
investițiile din Europa, în general, ar trebui 
să beneficieze de această activitate 
paralelă.

Or. en

Amendamentul 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 
trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, 
asigurând realizarea unei uniuni a 
piețelor de capital cu adevărat funcționale 
pentru ca finanțarea să devină disponibilă 
și accesibilă în orice zonă geografică din 
Uniune, prin consolidarea Pieței Unice și 
prin creșterea gradului de previzibilitate a 
reglementărilor Activitatea FEIS, precum 
și investițiile din Europa, în general, ar 
trebui să beneficieze de această activitate 
paralelă.

Or. en

Amendamentul 71
Anne Sander
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Mediul de investiții din Uniune ar 
trebui îmbunătățit prin eliminarea 
obstacolelor în calea investițiilor, prin 
consolidarea Pieței Unice, prin reducerea 
poverii administrative cu care se 
confruntă îndeosebi IMM-urile, și prin 
creșterea gradului de previzibilitate a 
reglementărilor. Activitatea FEIS, precum 
și investițiile din Europa, în general, ar 
trebui să beneficieze de această activitate 
paralelă.

Or. fr

Amendamentul 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) FEIS ar trebui considerat un 
instrument provizoriu și punctual al 
cadrului multianual și financiar pentru 
perioada 2014-2020.

Or. en

Amendamentul 73
Carlos Zorrinho

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie dublu: (a)
să contribuie la soluționarea dificultăților 
de finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și (b) să 
asigure accesul crescut la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
întreprinderile mici cu capitalizare medie, 
precum și pentru IMM-urile și societățile 
cu capitalizare medie inovatoare.
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea competitivității, a 
potențialului inovator, a coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, precum și 
a eficienței energetice și a eficienței 
utilizării resurselor în Uniune, prin 
asigurarea tranziției spre o economie 
durabilă și circulară. Investițiile 
inteligente realizate de rețele de 
întreprinderi, consorții și parteneriate ar 
putea, de asemenea, să fie eligibile pentru 
consolidarea eficienței colective la nivel 
regional, național și european.

Or. en

Amendamentul 74
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 

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

pentru înființarea de întreprinderi nou-
înființate sau de spin-offuri desprinse din 
universități. Este de asemenea oportun să 
se extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către întreprinderile 
mici cu capitalizare medie, care sunt 
societăți cu până la 500 de angajați.
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune și să sprijine 
tranziția, din punctul de vedere al 
eficienței energetice și al utilizării 
resurselor, spre o economie durabilă și 
circulară, bazată pe surse de energie 
regenerabile.

Or. en

Amendamentul 75
Martina Werner, Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie: (a) să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune, și (b) să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii, întreprinderile mici cu 
capitalizare medie, IMM-urile inovatoare 
și întreprinderile inovatoare cu 
capitalizare medie. Este, de asemenea,
oportun să se extindă avantajele unui astfel 
de acces sporit la finanțare către societățile 
cu capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea competitivității, a 
potențialului de inovare și a coeziunii 
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economice, sociale și teritoriale în Uniune 
și, prin tranziția către o economie 
durabilă, la o mai mare eficiență 
energetică și la o utilizare mai eficientă a 
resurselor. Mai mult decât atât, accentul 
pus pe întreprinderile mici și inovatoare 
ar trebui să contribuie la o 
reindustrializare durabilă, îndeosebi prin 
consolidarea competitivității globale a 
IMM-urilor europene prin intermediul 
investiților în digitalizarea lanțului valoric 
industrial.

Or. de

Amendamentul 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie dublu: (a)
să contribuie la soluționarea dificultăților 
de finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor inovatoare și productive în 
Uniune și (b) să asigure accesul crescut la 
finanțare pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și pentru întreprinderile mici cu 
capitalizare medie, precum și pentru 
IMM-urile și întreprinderile cu 
capitalizare medie inovatoare. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea competitivității, a 
potențialului inovator, a coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, precum și 
a eficienței energetice și a eficienței 
utilizării resurselor în Uniune, prin 
asigurarea tranziției spre o economie 
durabilă și circulară.

Or. en
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Amendamentul 77
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune care să 
stimuleze rapid economia europeană și să 
asigure accesul crescut la finanțare.
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special, fără a fi limitat la 
întreprinderile mici și mijlocii, 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
și societățile cu capitalizare medie cu până 
la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
eliminarea diferențelor în domeniul 
inovării în Europa, consolidarea 
potențialului economic, a competitivității, 
a creșterii economice și a ocupării forței 
de muncă, precum și a coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în Uniune.

Or. en

Justificare

Pentru anumite tipuri de proiecte, în special investițiile pe termen lung și activitățile de 
cercetare și inovare, lipsa accesului la finanțarea de risc reprezintă o problemă cu care se 
confruntă toate tipurile de societăți, indiferent de dimensiunile lor. Portofoliul de instrumente 
financiare din cadrul FEIS ar trebui să ia în considerare diferitele nevoi de finanțare ale 
diferitelor tipuri de societăți pentru a maximiza efectul de pârghie al investițiilor private din 
cadrul FEIS.

Amendamentul 78
Patrizia Toia
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune, să 
elimine disparitatea actuală între 
nivelurile de investiții din statele membre 
ale Uniunii și să asigure accesul crescut la 
finanțare. Intenția este ca accesul crescut la 
finanțare să avantajeze în special 
întreprinderile mici și mijlocii și mai ales
întreprinderile inovatoare mai vechi sau 
nou-înființate. Este de asemenea oportun 
să se extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea potențialului economic, 
precum și a coeziunii economice, sociale și 
teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 

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

întreprinderile mici și mijlocii. Este de 
asemenea oportun să se extindă avantajele 
unui astfel de acces sporit la finanțare către 
societățile cu capitalizare medie, care sunt 
societăți cu până la 3 000 de angajați. 
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special IMM-urile și
cooperativele. Poate fi oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați, în cazul în care 
proiectele contribuie la crearea de locuri 
de muncă de calitate, la dezvoltarea 
industriei și la durabilitate socială și 
ecologică. Depășirea dificultăților de 
investiții actuale din Europa ar trebui să 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
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Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare, 
consolidând coeziunea socială și 
regională, prin crearea de locuri de 
muncă de calitate, extinderea și 
ameliorarea bazei de producție a statelor 
membre, în special a celor mai puternic 
afectate de criză. Intenția este ca accesul 
crescut la finanțare să avantajeze în special 
întreprinderile mici și mijlocii. Este de 
asemenea oportun să se extindă avantajele 
unui astfel de acces sporit la finanțare către 
societățile cu capitalizare medie, care sunt 
societăți cu până la 3 000 de angajați. 
Depășirea dificultăților de investiții actuale 
din Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 82
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 

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

și mijlocii. Ar fi de asemenea oportun, 
dacă resursele permit acest lucru, să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie. Depășirea dificultăților 
de investiții actuale din Europa ar trebui să 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 

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

dezvoltare, inclusiv întreprinderile nou-
înființate. Este de asemenea oportun să se 
extindă avantajele unui astfel de acces 
sporit la finanțare către societățile cu 
capitalizare medie, care sunt societăți cu 
până la 3 000 de angajați. Depășirea 
dificultăților de investiții actuale din 
Europa ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune.

Or. en

Amendamentul 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) Scopul FEIS ar trebui să fie să 
contribuie la soluționarea dificultăților de 
finanțare și la punerea în aplicare a 
investițiilor productive în Uniune și să 
asigure accesul crescut la finanțare. 
Intenția este ca accesul crescut la finanțare 
să avantajeze în special întreprinderile mici 
și mijlocii. Este de asemenea oportun să se
asigure că întreprinderile inovatoare nou-
înființate beneficiază de un astfel de acces 
sporit la finanțare. Depășirea dificultăților 
de investiții actuale din Europa ar trebui să 
contribuie la consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale în Uniune 
și la îndeplinirea obiectivelor europene în 
domeniul energiei și al mediului 
pentru 2020, 2030 și 2050, astfel încât să 
se accelereze tranziția către o economie 
cu emisii reduse de dioxid de carbon, 
circulară și comună.

Or. it
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Amendamentul 87
Csaba Molnár

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii, precum 
scăderea nivelului șomajului în rândul
tinerilor.

Or. en

Amendamentul 88
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare adăugată
economică, socială și ecologică ridicată 
care contribuie la realizarea obiectivelor 
politicilor Uniunii, în special a celor 
prevăzute la articolul 194 din tratat.
Acest gen de investiții trebuie să vizeze, 
fără a se limita la proiecte de interes 
comun, care au drept obiectiv finalizarea 
pieței unice în sectorul transporturilor, al 
telecomunicațiilor și al infrastructurilor 
energetice, inclusiv al interconexiunilor 
de transport și de energie, și în sectorul 
infrastructurilor digitale, precum și 
amplificarea surselor regenerabile de 
energie, creșterea eficienței energetice și a 
eficienței utilizării resurselor, creșterea 
competitivității acestui sector și 
contribuția la o dezvoltare durabilă, 
precum și exploatarea sinergiilor 
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potențiale dintre aceste sectoare; în 
domeniul dezvoltării urbane și rurale, 
precum și în domeniul social; în domeniul 
protecției mediului și al resurselor 
naturale; proiecte care consolidează baza 
științifică și tehnologică europeană și 
optimizează beneficiile pentru societate, 
precum și o mai bună exploatare a 
potențialului economic și industrial al 
politicilor privind inovarea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologică, inclusiv 
infrastructura de cercetare, 
echipamentele destinate testelor și 
demonstrațiilor. FEIS ar trebui să 
îmbunătățească accesul la finanțare și 
competitivitatea întreprinderilor și a altor 
entități, acordând o atenție deosebită 
IMM-urilor. FEIS ar trebui să contribuie 
la tranziția către o economie ecologică, 
durabilă și eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și către crearea de 
locuri de muncă durabile.

Or. en

Amendamentul 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice, inclusiv îmbunătățirea 
nivelului securității energetice a Uniunii, 
cu o valoare economică adăugată ridicată 
care contribuie la realizarea obiectivelor 
politicilor Uniunii.

Or. en



PE551.907v01-00 32/175 AM\1053517RO.doc

RO

Amendamentul 90
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii1a , precum, 
însă fără a se limita la proiectele de 
interes comun, care au drept obiectiv 
finalizarea pieței unice în sectorul 
transporturilor, al telecomunicațiilor și al 
infrastructurilor energetice, dezvoltarea și 
modernizarea sectorului energetic, 
precum și creșterea competitivității 
acestuia și consolidarea securității 
aprovizionării cu energie, și care 
consolidează baza științifică și 
tehnologică europeană, sprijină 
colaborarea științifică dintre universități 
și industrie, îmbunătățesc exploatarea și 
preluarea pe piață a rezultatelor 
cercetării, optimizează beneficiile pentru 
societate și o mai bună exploatare a 
potențialului economic și industrial al 
politicilor privind inovarea, cercetarea și 
dezvoltarea tehnologică, inclusiv 
infrastructura de cercetare, 
echipamentele destinate testelor și 
demonstrațiilor. FEIS ar trebui să 
îmbunătățească accesul la finanțare și 
competitivitatea întreprinderilor și a altor 
entități, acordând o atenție deosebită 
IMM-urilor și societăților cu capitalizare 
medie.

__________________
1a Astfel cum este stabilit, printre altele, în 
Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE 
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(JO L 347, 20.12.2013, p. 104), în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de 
abrogare a Regulamentelor (CE) 
nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 
(JO L 348, 20.12.2013, p. 129) și în 
Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a unui 
program pentru competitivitatea 
întreprinderilor și a întreprinderilor mici 
și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de 
abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 33)

Or. en

Justificare

Politicile durabile și complexe ale Uniunii sunt aplicate în legătură cu toate obiectivele FEIS, 
în special în domeniul cercetării și al transporturilor. În ceea ce privește obiectivele detaliate 
ale FEIS, nu este nevoie să se ia totul de la început; fondul ar trebui să contribuie la 
realizarea obiectivelor politicii prevăzute în diferitele domenii ale politicilor UE, beneficiind 
și de instrumentele de finanțare.

Amendamentul 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii, precum un 
nivel ridicat de securitate energetică și o 
piață unică digitală funcțională. Toate 
operațiunile din cadrul FEIS ar trebui să 
fie coerente cu politicile Uniunii, inclusiv 
cu politica de coeziune, și complementare 
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cu alte instrumente financiare relevante 
ale UE (Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei, Orizont 2020, 
fondurile europene structurale și de 
investiții), precum și cu alte instrumente 
de finanțare publice sau private de la 
nivel național și regional.

Or. en

Amendamentul 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice care ar trebui să ajute la 
sporirea rezilienței Uniunii Europene în 
scopul de a accelera tranziția către o 
economie cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, circulară și comună și de a 
contribui la realizarea obiectivelor 
politicilor Uniunii.

Or. it

Amendamentul 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii, în special 
pentru sprijinirea finalizării pieței unice 
în domeniul telecomunicațiilor, al 
energiei și al bunurilor și serviciilor.

Or. en

Amendamentul 95
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 96
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice cu o valoare economică adăugată 
ridicată care contribuie la realizarea 
obiectivelor politicilor Uniunii. Investițiile 
substanțiale în infrastructurile de bandă 
largă și de servicii digitale sunt necesare 
pentru îndeplinirea obiectivelor politicii 
UE în domeniul digital și, prin urmare, 
FEIS ar trebui să se axeze pe investițiile 
în rețelele de telecomunicații.

Or. en

Amendamentul 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) FEIS ar trebui să sprijine investițiile 
strategice sau operațiunile dintre statele 
membre și o țară intră sub incidența 
politicii europene de vecinătate, inclusiv a 
parteneriatului strategic, a politicii de 
extindere, a Spațiului Economic 
European și a Asociației Europene 
Liberului Schimb, sau dintre un stat 
membru și o țară sau un teritoriu de peste 
mări, astfel cum este prevăzut în anexa II 
la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Investițiile ar trebui să 
garanteze o valoare economică și socială
adăugată ridicată, prin promovarea unor 
locuri de muncă de calitate, a inovării 
durabile, a ocupării forței de muncă 
bazate pe competențe și calitate, prin 
integrarea și finalizarea pieței unice, prin 
stimularea competitivității la nivelul UE. 
Proiectele strategice ar trebui să 
beneficieze de externalitățile pozitive 
create de investițiile publice și de 
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fondurile europene structurale și de 
investiții în vederea atingerii obiectivelor 
politicii Uniunii.

Or. en

Amendamentul 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Investițiile sprijinite de FEIS ar 
trebui să contribuie la obiectivul prevăzut 
la articolul 194 alineatul (1) din tratat, în 
special la promovarea eficienței 
energetice și a economiei de energie, 
precum și a dezvoltării de noi surse de 
energie și energii regenerabile, la 
promovarea interconectării rețelelor 
energetice și la Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, adoptată în concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010. 
Pentru a îmbunătăți coordonarea 
politicilor de investiții ale Uniunii, prin 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 s-a 
instituit un cadru strategic comun (CSC) 
pentru a promova o dezvoltare 
armonioasă, echilibrată și durabilă a 
Uniunii. În consecință, această abordare 
integrată ar trebui să fie aplicată 
operațiunilor și proiectelor sprijinite de 
FEIS.

Or. en

Amendamentul 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho
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Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Strategia Europa 2020 pentru locuri 
de muncă și creștere economică 
subliniază faptul că sprijinul ferm și 
neîntrerupt pentru cercetare și inovare 
constituie impulsul necesar pentru 
viitoarea redresare și creștere economică. 
Pentru maximizarea beneficiilor FEIS ca 
urmare a sprijinirii investițiilor la nivelul 
Uniunii, un procent de 10 % din bugetul 
fiecărui proiect sau operațiune ar trebui 
dedicat activităților de cercetare și 
inovare.

Or. en

Justificare

Există suficiente dovezi care descriu relația dintre cercetare, inovare și dezvoltare 
economică. Prin urmare, dacă FEIS își va îndeplini obiectivul strategic, prezentul regulament 
trebuie să garanteze că proiectele finanțate prin acest fond vor sprijini efectiv activitățile de 
cercetare și inovare.

Amendamentul 100
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Luând în considerare faptul că 
întreprinderile mici cu capitalizare medie, 
cu până la 499 de angajați, și societățile 
cu capitalizare medie, cu până la 3 000 de 
angajați, reprezintă segmentul cel mai 
inovator al societăților din sectorul privat, 
generând, în medie, un număr mai mare 
de brevete, de inovații în materie de 
procese și de produse, precum și un 
randament mai mare al investițiilor, deși 
se confruntă cu aceleași probleme ca și 



AM\1053517RO.doc 39/175 PE551.907v01-00

RO

IMM-urile în ceea ce privește accesul la 
finanțare, FEIS ar trebui să adapteze 
unele din produsele sale financiare în 
special la nevoile întreprinderilor mici cu 
capitalizare medie și ale societăților cu 
capitalizare medie. 

Or. en

Justificare

Pentru anumite tipuri de proiecte, în special activitățile de cercetare și inovare, lipsa 
accesului la finanțarea de risc reprezintă o problemă cu care se confruntă toate tipurile de 
societăți, indiferent de importanța lor. Cu toate acestea, efectul asupra economiei este mult 
mai mare atunci când așa-numitele societăți cu capitalizare medie nu au acces la finanțare, 
dat fiind că rapoartele de monitorizare a cercetării și dezvoltării în UE le prezintă de fiecare 
dată ca fiind cel mai inovator segment comercial. Mai mult, portofoliul FEIS ar trebui să 
acorde o deosebită atenție nevoilor lor de finanțare.

Amendamentul 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

” (11a) Comunicarea Comisiei 
(COM(2010)0245)) intitulată „O Agendă 
digitală pentru Europa” și Comunicarea 
Comisiei (COM(2014)0442)) intitulată 
„Către o economie de succes bazată pe 
date” subliniază importanța sectorului 
digital ca instrument al creșterii 
economice durabile și de calitate; mai 
mult, aceste comunicări evidențiază 
nevoia de a crea condițiile-cadru pentru 
dezvoltarea acestui sector. Pentru a 
profita de această oportunitate, este 
nevoie să se acorde o atenție deosebită 
investițiilor și condițiilor-cadru din 
domeniul digital, alocându-se investițiilor 
în rețele și competențe o parte din 
garanțiile acordate; furnizând asistență 
tehnică pentru crearea unor platforme de 
investiții specifice pentru proiecte 
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agregate destinate dezvoltării în domeniul 
digital; și extinzând „clauza privind 
investițiile” la investițiile din sectorul 
digital.

Or. en

Amendamentul 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Comunicarea Comisiei 
(COM(2014)0330)) intitulată „Strategia 
europeană pentru securitate energetică” a 
subliniat faptul că, pentru a îmbunătăți 
securitatea energetică, statele membre ar 
trebui să finalizeze transpunerea 
legislației privind piața internă a energiei, 
în special normele privind disocierea 
proprietății rețelelor de transport, inclusiv 
prevederea ca operatorii sistemelor de 
transport controlați de entități din afara 
UE să respecte aceleași obligații ca 
operatorii controlați de entități din UE. 
Cu toate acestea, în urma acțiunilor 
recente ale unor operatori din afara UE, 
care au încercat să evite respectarea 
legislației UE pe teritoriul UE, este 
necesară o aplicare mai strictă și o 
consolidare a normelor aplicabile la 
nivelul UE și al statelor membre. Acest 
lucru poate fi realizat prin introducerea 
unei dispoziții în temeiul căreia sunt 
eligibile pentru garanția UE doar proiecte 
referitoare la gaze naturale, care se 
desfășoară în sectoare ce implică 
infrastructuri pentru gaze naturale din 
statele membre în care se aplică separarea 
efectivă a dreptului de proprietate.

Or. en
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Justificare

În vederea îmbunătățirii securității energetice, este esențial să se pună în aplicare cel de-al 
treilea pachet privind liberalizarea sectorului energetic, în special în ceea ce privește piața 
de gaze naturale, și să se asigure că activitățile de producție și de aprovizionare cu gaze 
naturale sunt separate, iar rețelele de monopol existente sunt disociate. Cu toate acestea, în 
urma acțiunilor recente ale unor operatori din afara UE, care au încercat să evite 
respectarea legislației UE pe teritoriul UE, este necesară o aplicare mai strictă și o 
consolidare eventuală a normelor aplicabile la nivelul UE și al statelor membre. Acest lucru 
poate fi realizat prin introducerea unei dispoziții în temeiul căreia sunt eligibile pentru 
garanția UE doar proiecte referitoare la gaze naturale, care se desfășoară în sectoare ce 
implică infrastructuri pentru gaze naturale din statele membre în care se aplică separarea 
efectivă a dreptului de proprietate.

Amendamentul 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Comunicarea Comisiei 
(COM(2015)0080) intitulată „O strategie-
cadru pentru o uniune energetică 
rezilientă cu o politică prospectivă în 
domeniul schimbărilor climatice” 
subliniază importanța eficienței 
energetice ca sursă de energie în sine și 
menționează clar că FEIS „oferă o 
oportunitate de mobilizare a unor 
investiții majore în renovarea clădirilor”. 
Pentru a profita de această oportunitate, 
este nevoie să se acorde o atenție 
deosebită eficienței energetice, alocându-
se eficienței energetice o parte dintre 
garanțiile acordate; furnizând asistență 
tehnică pentru crearea unor platforme de 
investiții specifice pentru proiecte 
agregate de eficiență energetică și 
extinzând „clauza privind investițiile” la 
investițiile în eficiența energetică.

Or. en
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Amendamentul 104
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Luând în considerare nevoia de 
relansare imediată a economiei europene, 
acceptând totodată responsabilitatea 
statelor membre de a stimula investițiile 
publice și private pe termen lung în 
domenii de importanță strategică din 
punct de vedere politic și economic, FEIS 
ar trebui să își demareze toate 
operațiunile în termen de trei ani de la 
intrarea sa în vigoare, concentrându-se pe 
activitățile care au un impact imediat și 
generează creștere economică durabilă, 
dar care aduc, totodată, o valoare 
adăugată europeană.

Or. en

Justificare

Ar trebui subliniat faptul că FEIS vizează un impact imediat (!) asupra economiei europene, 
prin îmbunătățirea climatului pentru investiții, prin sprijinirea investițiilor private, prin 
crearea de locuri de muncă și prin generarea de creștere economică pe termen scurt și 
mediu. Deși investițiile ar trebui să aibă o viziune strategică și să respecte politicile și 
obiectivele UE privind competitivitatea, acestea nu ar trebui nicidecum să substituie 
investițiilor publice, care în mod normal intră în competența financiară a statelor membre 
sau doar a regiunilor.

Amendamentul 105
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11c) Pentru a garanta că FEIS își 
îndeplinește scopul, este absolut necesar 
ca cel puțin 5,5 miliarde de euro din FEIS 
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să fie alocate BEI pentru finanțarea FEI,
pentru a fi folosite în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
întreprinderile mici cu capitalizare medie, 
precum și pentru IMM-urile și societățile 
cu capitalizare medie inovatoare.

Or. en

Justificare

Nu este nevoie ca FEIS să reinventeze roata. În ultimii ani, o serie de instrumente financiare 
inovatoare pentru IMM-uri și întreprinderile mici cu capitalizare medie au fost instituite în 
cadrul Strategiei Orizont 2020 și al COSME și sunt în prezent aplicate în cadrul FEI. Acestea 
au avut efecte de multiplicare între 1:18 și 1:28 și fac obiectul unor cereri eligibile de 
finanțare care depășesc de două ori capacitatea de finanțare a instrumentelor. O parte a 
garanției ar trebui, prin urmare, să fie folosită pentru a întregi și a completa instrumentele 
existente care au succes.

Amendamentul 106
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu capitalizare 
medie, a căror activitate este, de 

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

Or. en

Amendamentul 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și societăți cu capitalizare 
medie din întreaga Uniune au nevoie de 
asistență pentru a atrage finanțare de pe 
piață, în special în ceea ce privește 
investițiile cu grad mai mare de risc. FEIS 
ar trebui să ajute aceste societăți să 
depășească deficitul de capital permițându-

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

permițându-le să beneficieze de infuzii de 
capital, directe și indirecte, de garanții 
pentru securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI și de Fondul European de Investiții 
(„FEI”).

Or. it

Amendamentul 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Numeroase întreprinderi mici și 
mijlocii, precum și întreprinderi mici și/sau 
inovatoare cu capitalizare medie din 
întreaga Uniune, în special din acele state 
membre în care IMM-urile se confruntă 
cu dificultăți mai mari în accesarea 
creditelor, au nevoie de asistență pentru a 
atrage finanțare de pe piață, în special în 
ceea ce privește investițiile cu grad mai 
mare de risc. FEIS ar trebui să ajute aceste 
societăți să depășească deficitul de capital 
permițându-le să beneficieze de infuzii de 
capital, directe și indirecte, de garanții 
pentru securizarea împrumuturilor de înaltă 
calitate și de alte produse care sprijină 
realizarea obiectivelor FEIS acordate de 
BEI [și de Fondul european de investiții
(„FEI”) acolo unde este cazul].

Or. en

Amendamentul 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Luând în considerare faptul că 
industriile creative din Europa au o 
contribuție substanțială la economia UE, 
cu o valoare adăugată de peste 550 de 
miliarde de euro în PIB, și că oferă 
8,3 milioane de locuri de muncă cu 
normă întreagă, finanțarea acordată în 
cadrul FEIS ar trebui, de asemenea, să 
stimuleze investițiile și creșterea din 
sectorul creativ și cultural și să 
consolideze industriile creativă și 
culturală din Europa, în special 
întreprinderile nou-înființate, IMM-urile 
inovatoare și întreprinderile creative.

Or. en

Amendamentul 113
Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Este de părere că principala 
condiție pentru realizarea viitoarei uniuni 
energetice europene constă în finalizarea 
pieței interne a energiei, integrate la 
nivelul UE, care necesită crearea de 
infrastructuri inteligente și de 
interconexiuni în domeniul energiei. 
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Sprijină pe deplin apelul lansat de 
Consiliul European, la 
24 octombrie 2014, de a lua măsuri 
imediate pentru a asigura îndeplinirea 
urgentă a unui obiectiv minim de 10 % 
din interconexiunile existente în domeniul 
energiei electrice, nu mai târziu de 
anul 2020, cel puțin pentru statele 
membre care nu au atins încă nivelul 
minim al integrării în ceea ce privește 
piața internă a energiei. FEIS ar trebui să 
sprijine îndeplinirea acestui obiectiv al 
politicii Uniunii, contribuind la 
dezvoltarea unor interconexiuni 
transfrontaliere în domeniul energiei în 
vederea realizării definitive a unei piețe 
transparente, funcționale și pe deplin 
integrate în domeniul gazelor naturale și 
al energiei electrice.

Or. en

Amendamentul 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it
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Amendamentul 115
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu este nevoie ca FEIS să reinventeze roata. În ultimii ani, o serie de instrumente financiare 
inovatoare pentru IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie au fost create în cadrul 
Strategiei Orizont 2020 și al COSME, și sunt în prezent aplicate în cadrul FEI. Acestea au 
avut efecte de multiplicare între 1:18 și 1:28 și fac obiectul unor cereri eligibile de finanțare 
care depășesc de două ori capacitatea de finanțare a instrumentelor. O parte a garanției ar 
trebui, prin urmare, să fie folosită pentru a completa instrumentele existente care au succes.

Amendamentul 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) FEIS ar trebui instituit în cadrul BEI 
pentru a beneficia de experiența sa 
dovedită și pentru ca operațiunile sale să 
înceapă să aibă un impact pozitiv în cel 
mai scurt timp posibil. Activitatea FEIS de 
acordarea de finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 

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

societățile mici cu capitalizare medie poate 
fi canalizată prin Fondul european de 
investiții („FEI”) și prin BEI, pentru a 
beneficia de experiența sa în aceste 
activități.

Or. en

Amendamentul 117
Csaba Molnár

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 118
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 119
Martina Werner, Bernd Lange

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare adăugată economică, 
durabilă și societală ridicată. În special, 
FEIS ar trebui să susțină proiecte care 
promovează crearea de locuri de muncă 
durabile la fața locului, creșterea și 
competitivitatea durabile pe termen lung, 
și să contribuie la atingerea obiectivelor 
UE privind clima și energia. La selectarea 
proiectelor, se poate ține seama de 
experiența dobândită în urma punerii în 
aplicare a proiectelor și a inițiativelor 
încercate și testate anterior, precum 
proiectele privind eficiența energetică 
ELENA (Asistență europeană pentru 
energie locală) și EEEF (Fondul 
european pentru eficiență energetică) sau 
parteneriatele public-privat privind 
„fabricile viitorului” în domeniul 
digitalizării industriei prelucrătoare. FEIS 
ar trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte. 
FEIS nu trebuie să înlocuiască finanțarea 
de pe piața privată, ci să servească drept 
catalizator al finanțării private prin 
corectarea unor deficiențe ale pieței, astfel 
încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici. 
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. de

Amendamentul 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 121
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 

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

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

Or. en

Amendamentul 122
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 123
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care creează locuri de 
muncă durabile și promovează creșterea și 
competitivitatea pe termen mediu și lung, 
inclusiv prin intermediul inovării, al 
dezvoltării și al răspândirii tehnologiei.
FEIS ar trebui să ofere o gamă largă de 
produse financiare, inclusiv capitaluri 
proprii, cvasicapitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
trebui să permită FEIS să se adapteze la 
nevoile pieței și, în același timp, să 
încurajeze investițiile private în proiecte. 
FEIS nu trebuie să înlocuiască și nici să 
excludă finanțarea de pe piața privată sau 
produsele puse la dispoziție de către 
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Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

băncile de promovare regionale sau 
naționale, ci să servească drept catalizator 
al finanțării private prin corectarea unor 
disfuncționalități ale pieței, astfel încât să 
se asigure utilizarea cea mai strategică și 
mai eficientă a banilor publici.
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată și complementaritatea sunt criterii-cheie pentru funcționarea FEIS; dacă 
aceste criterii nu sunt garantate, fondul va exclude în cele din urmă măsuri de sprijin 
financiar pertinente destinate nivelului regional sau național, menite doar a fi afișate ca atare 
din motive politice la Bruxelles. Acest lucru trebuie evitat neapărat.

Amendamentul 124
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În măsura în care catalizatorul 
FEIS se bazează pe fonduri publice, este 
logic și necesar ca proiectele susținute 
astfel să aducă beneficii nu numai 
inițiatorilor direcți, ci și comunității (fie în 
ceea ce privește locurile de muncă, fie în 
ceea ce privește mediul sau amenajarea 
teritoriului). În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS ar 
trebui să ofere o gamă largă de produse 
financiare, inclusiv capitaluri proprii, 
împrumuturi sau garanții, pentru a 
răspunde în mod optim la nevoile fiecărui 
proiect. Această gamă largă de produse ar 
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încât să se asigure utilizarea cea mai 
strategică și mai eficientă a banilor publici. 
Obligativitatea respectării principiilor 
privind ajutorul de stat ar trebui să 
contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

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

Or. fr

Amendamentul 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă și competitivitatea și 
care contribuie la sporirea rezilienței 
Uniunii Europene în scopul de a accelera 
tranziția către o economie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, circulară și 
comună. FEIS ar trebui să ofere o gamă 
largă de produse financiare, inclusiv 
capitaluri proprii, împrumuturi sau garanții, 
pentru a răspunde în mod optim la nevoile 
fiecărui proiect. Această gamă largă de 
produse ar trebui să permită FEIS să se 
adapteze la nevoile pieței și, în același 
timp, să încurajeze investițiile private în 
proiecte. FEIS nu trebuie să înlocuiască 
finanțarea de pe piața privată, ci să 
servească drept catalizator al finanțării 
private prin corectarea unor deficiențe ale 
pieței, astfel încât să se asigure utilizarea 
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contribuie la această utilizare eficientă și 
strategică.

cea mai strategică și mai eficientă a banilor 
publici. Obligativitatea respectării 
orientărilor Uniunii Europene privind 
ajutorul de stat în domeniul energiei și al 
mediului ar trebui să contribuie la această 
utilizare eficientă și strategică.

Or. it

Amendamentul 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) FEIS ar trebui să vizeze proiecte care 
aduc valoare economică și societală 
ridicată. În special, FEIS ar trebui să 
susțină proiecte care promovează crearea 
de locuri de muncă, creșterea și 
competitivitatea pe termen lung. FEIS nu 
ar trebui să înlocuiască finanțarea de pe 
piața privată.

Or. en

Amendamentul 128
Anne Sander
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La selecționarea proiectelor eligibile 
pentru sprijinul din FEIS ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită eficienței 
energetice; atunci când se iau decizii cu 
privire la proiecte pentru producția sau 
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transportul de energie, ar trebui analizat 
dacă obiectivele legate de securitatea 
aprovizionării nu pot fi atinse de o 
manieră mai sustenabilă și mai rentabilă 
prin reducerea cererii de energie pe baza 
creșterii eficienței energetice sau a 
adaptării cererii; aceste măsuri ar fi 
necesare pentru a garanta că proiectele 
privind eficiența energetică sunt analizate 
pe picior de egalitate, inclusiv din punctul 
de vedere al raportului costuri-beneficii, 
cu proiectele care vizează creșterea 
aprovizionării cu energie sau dezvoltarea 
de noi infrastructuri.

Or. en

Justificare

Comunicarea (COM(2015)0080) din 25 februarie 2015 intitulată „O strategie-cadru pentru o 
uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice” 
subliniază faptul că „eficiența energetică trebuie reconsiderată în mod fundamental și tratată 
ca o sursă de energie în sine, reprezentând valoarea energiei economisite. În cadrul revizuirii 
concepției pieței, Comisia se va asigura că eficiența energetică și reacția de partea cererii 
pot concura în mod egal cu capacitatea de producție.”

Amendamentul 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La selecționarea proiectelor eligibile 
pentru sprijinul din FEIS ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită eficienței 
energetice; atunci când se iau decizii cu 
privire la proiecte pentru producția sau 
transportul de energie, ar trebui analizat 
dacă obiectivele legate de securitatea 
aprovizionării nu pot fi atinse de o 
manieră mai sustenabilă și mai rentabilă 
prin reducerea cererii de energie sau prin 
sporirea eficienței energetice; aceste 
măsuri ar fi necesare pentru a garanta că 
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proiectele privind eficiența energetică 
sunt analizate pe picior de egalitate cu 
proiectele care vizează creșterea 
aprovizionării cu energie sau dezvoltarea 
de noi infrastructuri.

Or. en

Amendamentul 131
Sorin Moisă

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) FEIS ar trebui să susțină o 
distribuție echilibrată a proiectelor pe 
întregul teritoriu al Uniunii, evitând 
expunerea excesivă a unui sector sau a 
unei zone geografice.

Or. ro

Amendamentul 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La selecționarea proiectelor eligibile 
pentru sprijinul din FEIS, proiectele 
privind eficiența energetică și adaptarea 
cererii trebuie abordate în aceleași 
condiții referitoare la raportul costuri-
beneficii ca și proiectele privind 
aprovizionarea cu energie.

Or. en
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Justificare

Comunicarea Comisiei Europene intitulată „O strategie-cadru pentru o uniune energetică 
rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice” subliniază faptul că 
eficiența energetică ar trebui „tratată ca o sursă de energie în sine […]. În cadrul revizuirii 
concepției pieței, Comisia se va asigura că eficiența energetică și reacția la cerere pot 
concura în mod egal cu capacitatea de producție.”

Amendamentul 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La selecționarea proiectelor eligibile 
pentru sprijinul din FEIS ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită eficienței 
energetice și soluțiilor digitale; atunci 
când se iau decizii cu privire la proiecte, 
ar trebui analizat dacă obiectivele legate 
de securitatea aprovizionării nu pot fi 
atinse de o manieră mai sustenabilă și 
mai rentabilă prin folosirea noilor 
tehnologii digitale și a TIC; aceste măsuri 
sunt necesare pentru a garanta că 
proiectele sunt analizate pe picior de 
egalitate cu proiectele care vizează 
îmbunătățirea aprovizionării cu energie 
sau dezvoltarea de noi infrastructuri.

Or. en

Amendamentul 134
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe 
proiecte cu un profil de risc-randament 

(15) Pentru a asigura complementaritatea 
cu activitățile existente, FEIS ar trebui să 



PE551.907v01-00 64/175 AM\1053517RO.doc

RO

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

finanțeze proiecte pe întregul teritoriu al 
Uniunii, inclusiv în țările cele mai afectate 
de criza financiară. FEIS ar trebui folosit 
doar atunci când nu sunt disponibile alte 
surse de finanțare în condiții rezonabile.

Or. it

Amendamentul 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare tehnică și inovare nu se poate realiza cu 
ușurință pe o piață a liberei concurențe, deoarece prezintă o serie de caracteristici care 
diferențiază investițiile în aceste domenii de investițiile obișnuite (de exemplu, gradul de 
incertitudine asociat cu rezultatul proiectelor, o mare parte din costurile de cercetare și 
dezvoltare fiind datorate capitalului uman). Prin urmare, pentru a depăși diferențele dintre 
nivelurile de investiții care amenință obiectivul Strategiei Europa 2020 privind cercetarea, 
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dezvoltarea și inovarea, ar trebui acceptat un profil de risc mai mare pentru proiectele de 
cercetare, dezvoltare și inovare.

Amendamentul 136
Béla Kovács

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 137
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 139
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare, inclusiv de la bănci private 
sau publice, de la bănci de promovare 
regionale sau naționale, în condiții 
rezonabile

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată și complementaritatea sunt criterii-cheie pentru funcționarea FEIS; dacă 
aceste criterii nu sunt garantate, fondul va exclude în cele din urmă măsuri de sprijin 
financiar pertinente destinate nivelului regional sau național, doar pentru a fi afișate ca atare 
din motive politice la Bruxelles. Acest lucru trebuie evitat neapărat.

Amendamentul 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii pentru a asigura 
complementaritatea cu activitățile 
existente. FEIS ar trebui să finanțeze 
proiecte pe întregul teritoriu al Uniunii, 
inclusiv în țările cele mai afectate de criza 
financiară. FEIS ar trebui folosit doar 
atunci când nu sunt disponibile alte surse 
de finanțare, iar investițiile pot fi folosite 
ca o contribuție pozitivă la coeziunea 
socială și regională, prin îmbunătățirea 
investițiilor publice și a serviciilor, prin 
crearea de locuri de muncă de calitate și 
prin ameliorarea și extinderea bazei de 
producție din statele membre, în special în 
țările cele mai afectate de criză.

Or. en
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Amendamentul 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) FEIS ar trebui să se axeze pe proiecte 
cu un profil de risc-randament mai ridicat 
decât instrumentele existente ale BEI și ale 
Uniunii și să finanțeze pe cele mai 
riscante dintre ele pentru a asigura 
adiționalitatea și complementaritatea cu 
activitățile existente. FEIS ar trebui să aibă 
ca scop finanțarea de proiecte pe întregul 
teritoriu al Uniunii, în special în cazurile 
în care investițiile ca procent din PIB au 
scăzut în mod simțitor, ținând seama în 
politicile sale de investiții de criteriul 
adiționalității și de profilul de risc ridicat.
FEIS ar trebui folosit doar atunci când nu 
sunt disponibile alte surse de finanțare.

Or. en

Amendamentul 142
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Stimulentele bazate pe piață și 
adiționalitatea asigurată de FEIS ar 
trebui să garanteze axarea FEIS pe 
proiecte viabile din punct de vedere social 
și economic, precum sursele regenerabile 
de energie și eficiența energetică, fără 
alocări regionale prealabile, în special 
pentru a răspunde nevoilor de investiții 
majore. Pentru statele membre ale căror 



AM\1053517RO.doc 69/175 PE551.907v01-00

RO

piețe financiare sunt mai puțin dezvoltate 
ar trebui să se asigure o asistență tehnică 
adecvată pentru a garanta că obiectivele 
generale ale prezentului regulament pot fi 
atinse. În același timp, FEIS ar trebui să 
fie capabil să sprijine proiectele viabile 
din perspectivă ecologică și să prezinte 
avantaje pentru industriile și tehnologiile 
cu un potențial de creștere ridicat.

Or. en

Amendamentul 143
Béla Kovács

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) FEIS ar trebui să definească în 
special „condițiile rezonabile” pentru 
acordarea de asistență financiară.

Or. en

Amendamentul 144
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Stimulentele bazate pe piață și 
adiționalitatea asigurată de FEIS ar 
trebui să garanteze axarea FEIS pe 
proiecte viabile din punct de vedere social 
și economic, fără alocări sectoriale sau 
regionale prealabile, în special pentru a 
răspunde nevoilor de investiții majore sau 
disfuncționalităților pieței. Pentru statele 
membre ale căror piețe financiare sunt 
mai puțin dezvoltate ar trebui să se 
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asigure o asistență tehnică adecvată 
pentru a garanta că obiectivele generale 
ale prezentului regulament pot fi atinse.

Or. en

Justificare

Deși nu ar trebui stabilite criterii de eligibilitate sau obiective politice pentru obținerea unui 
echilibru geografic între proiectele susținute de FEIS pe teritoriul Europei, ar trebui acordată 
asistență tehnică pentru regiunile și statele membre în care situația pieței financiare este 
foarte gravă, pentru a garanta că propunerile de proiecte eligibile existente au acces la 
portofoliul FEIS.

Amendamentul 145
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic, 
dar care se confruntă cu obstacole în 
calea accesului la piață. Mai mult, FEIS 
vizează inovările apropiate de piață, care 
au nevoie de asistență suplimentară 
pentru a depăși perioada de început cea 
mai riscantă, ceea ce implică un risc 
adecvat, răspunzând, în același timp, 
cerințelor specifice pentru finanțarea FEIS.

Or. en

Amendamentul 146
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(16) FEIS ar trebui să vizeze investițiile 
despre care se presupune că sunt viabile 
din punct de vedere economic și tehnic și 
finanțabile în condițiile oferite de 
portofoliul de produse al FEIS. Riscul 
mediu al proiectelor în cadrul FEIS ar 
trebui să fie mai mare decât orice alt 
portofoliu de investiții disponibil în UE.

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată și complementaritatea sunt criterii-cheie pentru funcționarea FEIS; dacă 
aceste criterii nu sunt garantate, fondul va exclude în cele din urmă măsuri de sprijin 
financiar pertinente destinate nivelului regional sau național, doar pentru a fi afișate ca atare 
din motive politice la Bruxelles. Acest lucru trebuie evitat neapărat. Valoarea adăugată a 
FEIS consistă în principal în nivelul mediu de risc mai ridicat al proiectelor sale. 

Amendamentul 147
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) FEIS ar trebui să fie înzestrat cu o 
structură de guvernanță adecvată, a cărei 
funcție ar trebui să fie proporțională cu 
unicul scop de asigurare a utilizării 
adecvate a garanției UE. Această 
structură de guvernanță ar trebui să fie 
compusă dintr-un Comitet director, un 
director executiv și un Comitet pentru 
investiții. Ea nu ar trebui să aducă 
atingere și nici să impieteze procesul 
decizional al BEI sau să se substituie 
organelor de conducere ale acesteia din 
urmă. Directorul executiv ar trebui să 
răspundă de gestionarea curentă a FEIS 
și să desfășoare activitatea pregătitoare 
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pentru reuniunile Comitetului pentru 
investiții.

Or. en

Amendamentul 148
Béla Kovács

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) FEIS ar trebui să definească în 
special „condițiile rezonabile” pentru 
acordarea de asistență financiară și 
factorii ce afectează gradul de risc 
adecvat pentru a garanta o alocare 
echitabilă a resurselor sale financiare.

Or. en

Amendamentul 149
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) FEIS ar trebui să fie înzestrat cu o 
structură de guvernanță adecvată, a cărei 
funcție ar trebui să fie proporțională cu 
unicul scop de asigurare a utilizării 
adecvate a garanției UE. Această 
structură de guvernanță ar trebui să fie 
compusă dintr-un Comitet director, un 
director executiv și un Comitet pentru 
investiții. Ea nu ar trebui să aducă 
atingere și nici să impieteze procesul 
decizional al BEI sau să se substituie 
organelor de conducere ale acesteia din 
urmă. Comitetul director ar trebui să 
stabilească orientările în materie de 
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investiții în funcție de care comitetul 
pentru investiții ar trebui să decidă cu 
privire la utilizarea garanției UE, în 
conformitate cu obiectivele stabilite în 
prezentul regulament. Directorul executiv 
ar trebui să răspundă de gestionarea 
curentă a FEIS și să desfășoare 
activitatea pregătitoare pentru reuniunile 
comitetului pentru investiții.

Or. en

Justificare

Ar trebui adăugat un considerent în ceea ce privește structura de guvernanță prevăzută.

Amendamentul 150
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a evita „efectele de balast”, 
ar trebui pus în aplicare un mecanism de 
alertă de jos în sus, care să semnaleze 
orice abuzuri în acest domeniu. CESE și 
Comitetul Regiunilor ar putea fi, în acest 
sens, excelente instituții-punte pentru 
alertele emise de angajați și, respectiv, de 
comunitățile locale.

Or. fr

Amendamentul 151
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 153
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

pentru investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții și în sectoarele specificate în 
regulament și care au primit aprobarea 
Parlamentului European în urma unei 
audieri. Comitetul pentru investiții trebuie 
să răspundă în fața unui comitet director al 
FEIS, care ar trebui să supravegheze 
îndeplinirea obiectivelor FEIS. Pentru a 
beneficia de experiența FEI, FEIS ar trebui 
să contribuie la finanțarea FEI pentru a 
permite FEI să întreprindă proiecte 
individuale în domeniul întreprinderilor
mici și mijlocii și al întreprinderilor
inovatoare nou-înființate.

Or. it

Amendamentul 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să răspundă în fața unui comitet 
director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domenii precum 
întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi 
mici cu capitalizare medie. Deciziile luate 
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mici cu capitalizare medie. de comitetul pentru investiții nu ar trebui 
să facă obiectul niciunei ingerințe, în 
vederea asigurării independenței sale 
depline, care reprezintă elementul-cheie 
pentru menținerea încrederii 
investitorilor.

Or. en

Amendamentul 157
João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Deciziile privind utilizarea FEIS în 
sprijinul proiectelor de infrastructură și a 
proiectelor de anvergură cu capitalizare 
medie ar trebui luate de către un comitet 
pentru investiții. Comitetul pentru investiții 
trebuie să fie compus din experți 
independenți, care au cunoștințe și 
experiență în materie de proiecte de 
investiții, inclusiv în domeniul ocupării 
forței de muncă, al afacerilor sociale și al 
mediului, precum și din reprezentanți ai 
comunității științifice. Comitetul pentru 
investiții trebuie să răspundă în fața unui 
comitet director al FEIS, care ar trebui să 
supravegheze îndeplinirea obiectivelor 
FEIS. Pentru a beneficia de experiența FEI, 
FEIS ar trebui să contribuie la finanțarea 
FEI pentru a permite FEI să întreprindă 
proiecte individuale în domeniul
microîntreprinderilor, al întreprinderilor
mici și mijlocii și al întreprinderilor mici 
cu capitalizare medie.

Or. pt

Amendamentul 158
Sorin Moisă
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Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Comitetul director stabilește criterii 
transparente de elaborare a portofoliului 
de proiecte și de selectare ulterioară a 
acestora pentru finanțare, în scopul de a 
asigura o distribuție echilibrată a 
investițiilor pe întregul teritoriu al 
Uniunii.

Or. ro

Amendamentul 159
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În vederea garantării transparenței, 
a responsabilității și a independenței 
Comitetului director și a Comitetului 
pentru investiții, trebuie adoptat și pus în 
aplicare un sistem de prevenire a 
conflictelor de interese.

Or. en

Amendamentul 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) În vederea îndeplinirii obiectivelor 
prevăzute de prezentul regulament și a 
acoperirii prin proiecte a unei zone 
geografice vaste la nivelul Uniunii, ar 
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trebui acordată asistență tehnică statelor 
membre în care piețele de capital sunt mai 
puțin dezvoltate față de cele din alte state 
membre.

Or. en

Amendamentul 161
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

În vederea unei relansări imediate necesare a climatului de investiții din Europa, semnarea 
contractelor în cadrul FEIS nu ar trebui să sufere întârzieri. Bineînțeles, doar proiectele cu 
adevărat eligibile ar trebui selectate pentru a primi sprijin.

Amendamentul 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Pentru a permite FEIS să-și susțină 
investițiile, Uniunea ar trebui să acorde o 
garanție în valoare de 16 miliarde de euro. 
Atunci când se acordă în baza unui 
portofoliu, acoperirea garanției UE ar 
trebui plafonată în funcție de tipul de 
instrument (împrumuturi, capital propriu 
sau garanții), iar plafonul ar trebui să 
reprezinte un procentaj din volumul 
portofoliului de angajamente restante. 
Garanțiile aferente proiectelor care sunt 
finalizate fără o cerere de executare a 
garanției sunt disponibile pentru sprijinirea 
de noi operațiuni.

Or. en

Amendamentul 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes
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Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Investițiile în eficiența energetică 
sunt cunoscute a genera până la 
două milioane de locuri de muncă până în 
2020 și eventual alte două milioane de 
locuri de muncă până în 2030. Eficiența 
reprezintă, de asemenea, unul dintre 
puținele sectoare economice în care în 
trecut a fost atins un nivel mai mare de 15 
al efectului de pârghie. Pentru a se 
asigura că FEIS își atinge scopul de 
mobilizare a investițiilor private, de creare 
de locuri de muncă, de stimulare a unor 
evoluții economice durabile și de reducere 
a dezechilibrelor macroeconomice, este 
absolut necesar ca o sumă echivalentă cu 
cinci miliarde de euro din FEIS să fie 
alocată unui fond special pentru eficiență 
energetică.

Or. en

Amendamentul 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) La 13 ianuarie 2015, Comisia 
Europeană a prezentat o comunicare 
privind modul în care va aplica normele 
existente ale Pactului de stabilitate și 
creștere. Cofinanțarea națională a 
operațiunilor sprijinite de FEIS, inclusiv 
în perioada de tranziție, este eligibilă 
pentru utilizarea flexibilității din cadrul 
normelor existente ale Pactului de 
stabilitate și creștere, prevăzute de 
Comunicarea Comisiei din 
13 ianuarie 2015, în conformitate cu 
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condițiile și limitele aferente.

Or. en

Amendamentul 165
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a asigura răspunderea față 
de cetățenii europeni, începând de la data 
de intrare în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să 
înainteze Parlamentului European și 
Consiliului un raport anual, care să 
conțină o evaluare independentă a 
utilizării garanției UE și a îndeplinirii 
obiectivelor generale prevăzute în 
prezentul regulament, inclusiv 
mobilizarea capitalului privat, precum și o 
evaluare a adiționalității asigurate de 
FEIS, a profilului de risc al operațiunilor 
sprijinite de FEIS, a impactului 
macroeconomic al FEIS, inclusiv 
impactul acestuia asupra creșterii 
economice și a ocupării forței de muncă, 
a serviciilor prestate de EIAH și a 
îndeplinirii obiectivelor FEIS și ale 
EIAH. Dacă este cazul, raportul ar trebui 
însoțit de o propunere adresată 
Parlamentului European și Consiliului de 
modificare a prezentului regulament. 
BEI, în cooperare cu FEI, ar trebui să 
elaboreze un raport semestrial adresat 
Comisiei Europene, Parlamentului 
European și Consiliului, cu privire la 
finanțarea BEI și FEI, la operațiunile de 
investiții și la pierderile suferite în cadrul 
operațiunilor finanțate de FEIS.

Or. en
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Justificare

Având în vedere nevoia de asigurare a transparenței și a unui nivel adecvat de control de 
către legiuitor, raportarea este esențială pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a 
FEIS.

Amendamentul 166
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Pentru a garanta că FEIS își 
îndeplinește dublul scop, este esențial ca o 
sumă echivalentă cu cinci miliarde de 
euro din FEIS să fie alocată FEI pentru 
finanțările BEI, pentru a fi folosită în 
mod special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și pentru întreprinderile mici cu 
capitalizare medie, precum și pentru 
IMM-urile inovatoare.

Or. en

Amendamentul 167
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 18 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18c) Investițiile ar trebui să vizeze 
menținerea și continuarea dezvoltării 
poziției de lider industrial al UE în 
sectoare tehnologice inovatoare ale 
economiei, care generează locuri de 
muncă la nivel local, consolidează 
capacitatea de producție a UE și participă 
la atingerea obiectivului UE în materie de 
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climă și energie, cum ar fi poziția de lider 
în domeniul tehnologiei de producere a 
energiei din surse regenerabile precum 
energia eoliană marină. Europa deține 
încă rolul de lider industrial în sectoarele 
energiei eoliene, al energiei fotovoltaice și 
al rețelelor inteligente. FEIS ar trebui să 
își dea concursul în a face față provocării 
pe care o reprezintă menținerea poziției de 
lider în cadrul următoarei faze de 
dezvoltare tehnologică a sectorului 
energiei din surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 168
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 169
Claude Turmes, Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru a atinge obiectivul de 
315 miliarde de euro în cel mai scurt timp, 
băncile sau instituțiile naționale de 
promovare economică și platformele și 
fondurile de investiții, cu sprijinul 
garanției FEIS, ar trebui să joace un rol 
important în identificarea proiectelor 
viabile, în elaborarea și, unde este cazul, 
în gruparea de proiecte și în atragerea de 
potențiali investitori. În acest context, ar 
trebui să se poată institui platforme 
macroregionale de promovare a 
proiectelor transfrontaliere sau a unui set 
de proiecte desfășurate în mai multe state 
membre la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 170
Nadine Morano

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 171
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Pentru a permite o creștere 
suplimentară a resurselor sale, participarea 
la FEIS ar trebui să fie deschisă terților, 
inclusiv statelor membre, băncilor de 
promovare naționale sau agențiilor publice 
deținute sau controlate de către statele 
membre, entități din sectorul privat și 
entități din afara Uniunii, sub rezerva 
acordului contribuitorilor existenți. Terții 
pot contribui direct la FEIS și pot participa 
la structurile de guvernanță ale FEIS. 
Contribuțiile naționale la FEIS ar trebui 
să respecte aceleași reguli ca și celelalte 
cheltuieli sau investiții publice, trebuie să 
reprezinte o prioritate a politicii bugetare 
și nu trebuie să submineze normele 
prevăzute de Pactul de stabilitate și 
creștere.

Or. en

Amendamentul 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de guvernanță ale FEIS.

Or. en

Amendamentul 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate.

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate. Se 
acordă o atenție specială platformelor de 
investiții care se concentrează pe 
sectoarele cu efecte transformatoare cu 
valoare adăugată economică și societală 
ridicată, precum și platformelor de 
investiții care grupează proiecte durabile 
și inovatoare la scară mică, gestionate în 
special de regiuni, orașe și IMM-uri (de 
exemplu, proiectelor de eficiență 
energetică cum ar fi cele de reabilitare a 
parcului imobiliar și proiectelor de rețele 
inteligente cum ar fi modernizarea 
infrastructurii digitale și furnizarea de noi 
servicii pentru cetățeni bazate pe 
instrumente digitale inovatoare).

Or. en

Amendamentul 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate.

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate. Se 
acordă o atenție specială platformelor de 
investiții care se concentrează pe 
sectoarele cu efecte transformatoare cu 
valoare adăugată economică și societală 
ridicată, precum și platformelor de 
investiții care reunesc proiecte durabile și 
inovatoare la scară mică, gestionate în 
special de regiuni, orașe și IMM-uri (de 
exemplu, proiectelor de eficiență 
energetică, cum ar fi cele de reabilitare a 
parcului imobiliar).

Or. en

Amendamentul 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate.

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate. Se 
acordă o atenție specială platformelor de 
investiții care pun accentul pe valoarea 
adăugată asociată potențialului 
instrumentelor digitale, prezente în toate 
sectoarele economiei, care ajută la 
atingerea obiectivelor pieței unice digitale 
și la dezvoltarea infrastructurii digitale.

Or. en
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Amendamentul 176
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează 
anumite regiuni sau sectoare de 
activitate.

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții.

Or. en

Justificare

Sunt necesare mai multe precizări în legătură cu modul de funcționare al unei platforme și cu 
scopul acesteia.

Amendamentul 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate.

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate. Se 
acordă o atenție specială platformelor de 
investiții care se concentrează pe 
sectoarele cu efecte transformatoare cu 
valoare adăugată economică și societală 
ridicată, precum și platformelor de 
investiții care grupează proiecte durabile 
și inovatoare la scară mică, gestionate în 
special de IMM-uri (de exemplu, 
proiectelor de eficiență energetică, cum ar 
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fi cele de reabilitare a parcului imobiliar).

Or. en

Amendamentul 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate.

(20) La nivel de proiecte, părțile terțe pot 
să cofinanțeze împreună cu FEIS, fie pe 
bază de proiect, fie în cadrul unor 
platforme de investiții care vizează anumite 
regiuni sau sectoare de activitate. Se 
acordă o atenție specială platformelor de 
investiții care se concentrează pe 
sectoarele cu efecte transformatoare cu 
valoare adăugată economică și socială
ridicată, precum și platformelor de 
investiții care grupează proiecte durabile 
și inovatoare la scară mică, gestionate în 
special de regiuni, orașe și IMM-uri, 
inclusiv în sectorul digital. (de exemplu, 
proiectelor vizând reducerea disparității 
digitale prin conexiunea internet de mare 
viteză).

Or. en

Amendamentul 179
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) FEIS ar trebui să completeze și să 
consolideze programele actuale de la nivel 
regional, național și european, precum și 
activitățile tradiționale ale BEI Cu 
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a contribui la finanțarea proiectelor 
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE. Flexibilitatea acestei abordări ar trebui 
să maximizeze potențialul de a atrage 
investitori în domeniile de investiții vizate 
de FEIS.

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

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată și complementaritatea sunt criterii-cheie pentru funcționarea FEIS; dacă 
aceste criterii nu sunt garantate, fondul va reuni în cele din urmă măsuri de sprijin financiar 
pertinente destinate nivelului regional sau național, doar pentru a fi afișate ca atare din 
motive politice la Bruxelles. Acest lucru trebuie evitat neapărat.

Amendamentul 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
părțile terțe pot oferi cofinanțare alături 
de FEIS fie pentru proiecte individuale, 
fie în cadrul unor platforme de investiții 
care vizează anumite regiuni sau sectoare 
de activitate. Statele membre pot utiliza 
fondurile structurale și de investiții 
europene pentru a contribui la finanțarea 
proiectelor eligibile care sunt sprijinite prin 
garanția UE. Flexibilitatea acestei abordări 
ar trebui să maximizeze potențialul de a 
atrage investitori în domeniile de investiții 
vizate de FEIS.

Or. en
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Amendamentul 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(21) Cu condiția ca toate criteriile de 
eligibilitate relevante să fie îndeplinite, 
statele membre pot utiliza fondurile 
structurale și de investiții europene pentru 
a contribui la finanțarea proiectelor
eligibile care sunt sprijinite prin garanția 
UE. Aceste proiecte ar trebui să fie luate în 
considerare în mod individual, cu 
implicarea adecvată a partenerilor sociali 
și a autorităților publice.

Or. en

Amendamentul 182
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 
verificat de Comisie va fi 
proporționalitatea sprijinului public (lipsa 
supracompensării). În vederea asigurării 
unei utilizări eficiente a fondurilor 
publice, Comisia va furniza orientări 
suplimentare pentru garantarea coerenței 
depline cu normele specifice ajutorului de 
stat pentru fiecare sector în cazul 
proiectelor care urmează a fi parțial 
finanțate din fonduri publice.

Or. en

Amendamentul 183
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) În conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, proiectele 
de infrastructură și investiții care 
beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 
trebui să respecte normele privind 
ajutoarele de stat.
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principii de bază cu scopul de a asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor publice.

Or. en

Amendamentul 184
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Aplicabilitatea principiilor privind ajutorul de stat este esențială pentru a se asigura o 
utilizare adecvată a sprijinului acordat prin FEIS. 

Amendamentul 185
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 186
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În conformitate cu Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, proiectele 
de infrastructură și investiții care 

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

beneficiază de sprijin în temeiul FEIS ar 
trebui să respecte normele privind 
ajutoarele de stat. În acest scop, Comisia a 
anunțat că va formula o serie de principii 
fundamentale pentru evaluarea ajutoarelor 
de stat, pe care un proiect va trebui să le 
îndeplinească pentru a fi eligibil pentru 
finanțare în cadrul FEIS. Dacă un proiect 
îndeplinește aceste criterii și primește 
sprijin din partea FEIS, Comisia a anunțat 
că orice sprijin național complementar va fi 
supus unei proceduri simplificate și 
accelerate de evaluare a ajutoarelor de stat, 
în cadrul căreia singurul aspect suplimentar 
verificat de Comisie va fi 
proporționalitatea sprijinului public (lipsa 
supracompensării). Comisia a anunțat, de 
asemenea, că va furniza orientări 
suplimentare cu privire la o serie de 
principii de bază cu scopul de a asigura o 
utilizare eficientă a fondurilor publice care 
vor trebui să garanteze conformitatea cu 
legislația sectorială în vigoare privind 
acordarea de ajutoare de stat în cazul 
proiectelor care prevăd utilizarea parțială 
a fondurilor publice nerambursabile.

Or. it

Amendamentul 188
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Având în vedere necesitatea unor 
măsuri urgente în cadrul Uniunii, este 
posibil ca BEI și FEI să fi finanțat 
proiecte suplimentare, care nu se 
încadrează în profilul lor obișnuit, în 
cursul anului 2015, înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. Pentru 
a maximiza beneficiile măsurilor 

eliminat



AM\1053517RO.doc 99/175 PE551.907v01-00

RO

prevăzute în prezentul regulament, ar 
trebui să fie posibil ca aceste proiecte 
suplimentare să fie incluse în acoperirea 
garanției UE dacă respectă criteriile de 
fond prevăzute în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 189
Renato Soru

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 190
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) BEI ar trebui să verifice periodic 
activitățile sprijinite de FEIS pentru a 
evalua relevanța, performanța și impactul
acestora și pentru a identifica aspecte care 

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

și coerența lor cu alte politici și 
instrumente ale Uniunii, și pentru a 
identifica aspecte care ar putea îmbunătăți 
activitățile viitoare. Astfel de evaluări ar 
contribui la asumarea responsabilității și la 
analizarea durabilității.

Or. en

Justificare

Având în vedere nevoia de asigurare a transparenței și a unui nivel adecvat de control de 
către legiuitor, raportarea este esențială pentru a asigura o punere în aplicare eficientă a 
FEIS.

Amendamentul 191
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 192
András Gyürk

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Crearea unui ghișeu unic sub forma 
EIAH și noile servicii furnizate de acesta 
nu trebuie să afecteze în niciun caz 
obiectivul programelor actuale de 
asistență tehnică, calitatea sau 
capacitatea acestora de a îndeplini 
sarcinile ce le revin.

Or. en

Amendamentul 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

unei Platforme europene de consiliere în 
materie de investiții (denumită în 
continuare „EIAH“). EIAH ar trebui să 
ofere sprijin consolidat pentru dezvoltarea,
elaborarea și gruparea proiectelor în 
întreaga Uniune, bazându-se pe 
cunoștințele de specialitate de care dispun 
Comisia, BEI, băncile de promovare 
naționale și autoritățile care gestionează 
Fondurile europene structurale și de 
investiții, precum și pe cele mai bune 
practici identificate în cadrul proiectelor 
cum ar fi ELENA (Asistență europeană 
pentru energie locală), InnovFin 
(Finanțare UE pentru inovare) și EEIF 
(Fondul european pentru eficiență 
energetică). În acest fel, s-ar crea un 
ghișeu unic pentru aspectele legate de 
asistența tehnică pentru investiții în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 195
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a acoperi riscurile legate de 
garanția UE acordată BEI, ar trebui instituit 
un fond de garantare. Fondul de garantare 
ar trebui constituit prin vărsăminte 
eșalonate de la bugetul Uniunii. În plus, 
fondul de garantare ar urma să primească 
venituri și rambursări din proiecte care 
beneficiază de sprijinul FEIS, precum și 
sumele recuperate de la debitorii care nu și-
au achitat datoriile, atunci când fondul de 
garantare a onorat deja garanția acordată 
BEI.

(27) Pentru a acoperi riscurile legate de 
garanția UE acordată BEI, ar trebui instituit 
un fond de garantare. Fondul de garantare 
ar trebui constituit prin vărsăminte 
eșalonate de la bugetul Uniunii. În plus, 
fondul de garantare ar urma să primească 
venituri și rambursări din proiecte care 
beneficiază de sprijinul FEIS, precum și 
sumele recuperate de la debitorii care nu și-
au achitat datoriile, atunci când fondul de 
garantare a onorat deja garanția acordată 
BEI. Orice plată care decurge din 
operațiunile FEIS și care depășește 
suma/nevoile-țintă ale fondului de 
garantare trebuie transferată acelor linii 
din bugetul UE care au fost reduse pentru 
constituirea fondului de garantare FEIS.

Or. en

Justificare

Sumele restituite din excedente și veniturile care depășesc valoarea-țintă a garanției UE ar 
trebui reintroduse în bugetul general al Uniunii și realocate liniilor bugetare care au fost 
inițial folosite pentru alimentarea fondului de garantare. 

Amendamentul 196
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminat în conformitate cu amendamentele de la articolul 8.

Amendamentul 197
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) Fondul de garantare este destinat 
asigurării unei rezerve de lichidități pentru 
bugetul Uniunii pentru a acoperi pierderile 
suportate de FEIS în vederea îndeplinirii 
obiectivelor sale. Experiența privind natura 
investițiilor care urmează a fi susținute de 
către FEIS indică faptul că ar fi potrivit un 
raport de 30 % între plățile din bugetul 
Uniunii și cele din obligațiile de garanție 
totale ale Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 198
Christian Ehler
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Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Contribuția din bugetul Uniunii la 
fondul de garantare din bugetul UE va fi 
autorizată treptat de Parlamentul 
European și de Consiliu în cadrul 
procedurilor bugetare anuale. Pentru 
aceasta, autoritatea bugetară ar trebui să 
recurgă, atunci când este cazul, la orice 
excedent sau mecanism de flexibilitate 
disponibil și la dispozițiile pertinente din 
Regulamentul privind CFM 2014-2020.

Or. en

Justificare

Programul Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei nu ar trebui folosite 
pentru finanțarea fondului de garantare. În schimb, finanțarea fondului de garantare ar 
trebui să se efectueze în mod progresiv în cadrul procedurii bugetare anuale.

Amendamentul 199
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Având în vedere nevoia stringentă 
de măsuri de politică și de programe 
privind cheltuielile la nivelul Uniunii în 
vederea stimulării creșterii economice și a 
creării de locuri de muncă în Europa, 
cadrul financiar multianual ar trebui 
revizuit la jumătatea perioadei în sensul 
creșterii marjelor disponibile și a 
creditelor de angajament prevăzute în 
capitolul 1a al CFM pentru a reflecta mai 
bine schimbările la nivelul nevoilor 
strategice și pentru a răspunde 
așteptărilor cetățenilor europeni. 
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Or. en

Justificare

Parlamentul European și statele membre salută inițiativa dlui Junker; toate părțile sunt de 
acord cu nevoia urgentă de politici favorabile creșterii economice la nivelul Uniunii. În 
același timp, propunerile inoportune ale Comisiei în legătură cu finanțarea noii inițiative scot 
la iveală o inadecvare totală a actualului CFM. Dacă se produce o schimbare a nevoilor 
strategice către crearea de locuri de muncă și creștere economică, CFM trebuie să reflecte 
acest lucru. Atunci este necesară o revizuire.

Amendamentul 200
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Pentru a putea folosi marjele 
disponibile, excedentele și alte surse de 
finanțare, astfel cum este prevăzut la 
articolul 8 din prezentul regulament în 
cadrul capitolelor CFM, altele decât 
capitolul 1a, liniile bugetare pe baza 
cărora se instituie fondul de garantare ar 
trebui să fie separate, alocându-se trei 
miliarde de euro pentru fondul de 
garantare la capitolul 1a, cinci miliarde 
de euro la capitolul 1b și 0,11 miliarde de 
euro la capitolul 2, pentru a conserva 
flexibilitatea necesară finanțării adecvate 
a fondului.

Or. en

Amendamentul 201
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 28 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28c) Finanțarea fondului de garantare, 
atât cu privire la creditele de angajament, 
cât și cu privire la creditele de plată, ar 
trebui să fie revizuită în cadrul revizuirii 
la jumătatea perioadei a CFM pentru 
2014-2020, care urmează să fie lansată 
până cel târziu la sfârșitul anului 2016, 
așa cum prevede articolul 2 din 
Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al 
Consiliului din 2 decembrie 2013 de 
stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020.

Or. en

Justificare

Garanția este irevocabilă. Cu toate acestea, propunerile Comisiei pentru finanțarea FEIS 
sunt absurde. O soluție mai bună și pe termen lung de finanțare a fondului ar trebui să fie 
identificată cu ocazia revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual printr-
o examinare a acestuia care să nu afecteze bugetul. 

Amendamentul 202
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 28 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28d) În contextul revizuirii la jumătatea 
perioadei a cadrului financiar multianual, 
Comisia ar trebui să analizeze 
posibilitățile bugetului Uniunii de a 
asigura o finanțare constantă a garanției 
UE, inclusiv posibilitatea de a regla 
rezerva de performanță, așa cum se 
prevede și se calculează în conformitate 
cu articolele 20 și 22 din 
Regulamentul (CE) nr. 1303/2013 privind 
dispozițiile comune, în scopul de a 
debloca fondurile neutilizate; o reducere 
mică a acestei rezerve ar putea oferi 
garanției UE o finanțare stabilă, ceea ce 
va atrage investitori și va genera valoare 
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adăugată pentru industria (economia) 
europeană.

Or. en

Amendamentul 203
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Programul Orizont 2020 și Mecanismul pentru Interconectarea Europei nu ar trebui să fie 
reduse pentru finanțarea fondului de garantare.

Amendamentul 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. it

Amendamentul 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Amendamentul 206
Edouard Martin

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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în prezent pentru aceste programe.

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

Or. fr

Amendamentul 207
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Contribuția de la bugetul Uniunii la 
fondul de garantare din bugetul UE va fi 
autorizată treptat de către Parlamentul 
European și Consiliu în cadrul 
procedurilor bugetare anuale până în
2020. Pentru aceasta, autoritatea 
bugetară ar trebui să recurgă, după caz, la 
toate mecanismele de flexibilitate 
disponibile și la dispozițiile pertinente din 
Regulamentul de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020 în vederea utilizării rezervelor, 
a marjelor și a fondurilor dezangajate.
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fondului de garantare să asigure investiții 
mai mari în anumite zone ale mandatelor 
lor decât ar fi posibil prin programele 
existente. FEIS ar trebui să fie în măsură 
să mobilizeze garanția UE pentru a 
multiplica efectul financiar în domeniile 
cercetării, dezvoltării și inovării, 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
infrastructurii energetice, comparativ cu 
situația în care resursele ar fi cheltuite 
prin intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată 
în prezent pentru aceste programe.

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

Or. en

Amendamentul 208
Martina Werner

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

fondul de garantare din bugetul UE va fi 
autorizată treptat de către Parlamentul 
European și Consiliu în cadrul 
procedurilor bugetare anuale până în
2020. Pentru aceasta, autoritatea 
bugetară ar trebui să recurgă, după caz, la 
toate mecanismele de flexibilitate 
disponibile și la dispozițiile pertinente din 
Regulamentul de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020.

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

Or. en

Amendamentul 209
Jerzy Buzek

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Pentru a finanța parțial contribuția de 
la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 
pachetele financiare disponibile în 
programul Orizont 2020, Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare (2014-2020), 
prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului2, și în Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei, prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului3. 
Aceste programe servesc unor scopuri care 
nu se regăsesc în FEIS. În cazul 
programului Orizont 2020, acest lucru 
include răspândirea excelenței științifice, 
crearea unui spațiu european de cercetare 
omogen, optimizarea punctelor forte 
individuale ale fiecărui stat membru în 
domeniul cercetării și inovării și 
reducerea diferențelor dintre statele 
membre. Cu toate acestea, se așteaptă ca 
reducerea celor două programe pentru 
finanțarea fondului de garantare să asigure 
investiții mai mari în anumite zone ale 
mandatelor lor decât ar fi posibil prin 
programele existente. FEIS ar trebui să fie 
în măsură să mobilizeze garanția UE 
pentru a multiplica efectul financiar în 
domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
infrastructurii energetice, comparativ cu 
situația în care resursele ar fi cheltuite prin 
intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
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programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată în 
prezent pentru aceste programe, fără a 
aduce atingere acelor obiective ale 
programelor care nu se regăsesc în FEIS.

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 210
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a finanța parțial contribuția 
de la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 
pachetele financiare disponibile în 
programul Orizont 2020, Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020), prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului2, și în Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei, prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 

(29) Contribuția de la bugetul Uniunii la 
fondul de garantare a bugetului UE se va 
realiza progresiv, prin utilizarea unor 
diverse posibilități în cadrul bugetului 
UE. În ordinea priorității, contribuția va fi 
finanțată prin excedentul anual, fondurile 
neutilizate, instrumentul de flexibilitate și
marjele bugetului UE.
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Parlamentului European și al 
Consiliului3. Aceste programe servesc 
unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS. 
Cu toate acestea, se așteaptă ca reducerea 
celor două programe pentru finanțarea 
fondului de garantare să asigure investiții 
mai mari în anumite zone ale mandatelor 
lor decât ar fi posibil prin programele 
existente. FEIS ar trebui să fie în măsură 
să mobilizeze garanția UE pentru a 
multiplica efectul financiar în domeniile 
cercetării, dezvoltării și inovării, 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
infrastructurii energetice, comparativ cu 
situația în care resursele ar fi cheltuite 
prin intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată 
în prezent pentru aceste programe.

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

Or. en

Justificare

Elimină trimiterea la utilizarea bugetului Orizont 2020 și MCE.
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Amendamentul 211
Francesc Gambús

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Pentru a finanța parțial contribuția de 
la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 
pachetele financiare disponibile în 
programul Orizont 2020, Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare (2014-2020), 
prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului2, și în Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei, prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului3. 
Aceste programe servesc unor scopuri care 
nu se regăsesc în FEIS. Cu toate acestea, se 
așteaptă ca reducerea celor două programe 
pentru finanțarea fondului de garantare să 
asigure investiții mai mari în anumite zone 
ale mandatelor lor decât ar fi posibil prin 
programele existente. FEIS ar trebui să fie 
în măsură să mobilizeze garanția UE 
pentru a multiplica efectul financiar în 
domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
infrastructurii energetice, comparativ cu 
situația în care resursele ar fi cheltuite prin 
intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată în 
prezent pentru aceste programe, 
condiționând proporția corespunzătoare 
din FEIS pentru proiecte care încurajează 
întreprinderile nou-create („starts-ups”), 
precum și pentru alte proiecte legate de C 
+ D + i, cu scopul de a oferi valoare 
adăugată în toate cazurile de transfer de 
cunoștințe către economia reală, în 
special în cazurile cu bază tehnologică și 
industrială.
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__________________ __________________
2 Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 de instituire a 
Programului-cadru pentru cercetare și 
inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de 
abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE 
(JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

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

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

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

Or. en

Amendamentul 212
Hans-Olaf Henkel

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(29) Pentru a finanța parțial contribuția de 
la bugetul Uniunii, ar trebui reduse 
pachetele financiare disponibile în 
programul Orizont 2020, Programul-cadru 
pentru cercetare și inovare (2014-2020), 
prevăzut în Regulamentul (UE) 
nr. 1291/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului2, și în Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei, prevăzut în 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului3. 
Această reducere nu ar trebui să se aplice 
fondurilor aferente proiectelor de 
cercetare fundamentală, organizațiilor de 
cercetare finanțate de stat și 
universităților. Aceste programe servesc 
unor scopuri care nu se regăsesc în FEIS. 
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programele existente. FEIS ar trebui să fie 
în măsură să mobilizeze garanția UE 
pentru a multiplica efectul financiar în 
domeniile cercetării, dezvoltării și inovării, 
transporturilor, telecomunicațiilor și 
infrastructurii energetice, comparativ cu 
situația în care resursele ar fi cheltuite prin 
intermediul granturilor, în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei și al 
programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată în 
prezent pentru aceste programe.

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 213
Milan Zver

Propunere de regulament
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 214
Anne Sander

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

programului Orizont 2020. Prin urmare, 
este oportun să se redirecționeze către 
FEIS o parte din finanțarea preconizată în 
prezent pentru aceste programe. 
Excedentele față de nivelul corespunzător 
al resurselor fondului de garantare sunt 
restituite liniilor bugetare ale programelor 
europene care au alimentat FEIS.

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

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

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

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

Or. fr

Amendamentul 215
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Pentru a susține politica de investiții 
a UE și operațiunile FEIS, este esențial 
ca alte programe orientate către investiții, 
cum ar fi programul Orizont 2020 și 
Mecanismul pentru Interconectarea 
Europei, să fie puse în aplicare în 
totalitate, în conformitate cu bugetul 
prevăzut în Regulamentul de stabilire a 
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cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020 și în 
Regulamentele (UE) nr. 1291/2013 și 
nr. 1316/2013. Este deosebit de important 
să construim în continuare fundamentul 
științific, de cercetare și tehnologic pe 
baza căruia să poată prospera inovarea în 
viitor. Acest lucru înseamnă că până în 
2020 ar trebui să fie puse complet în 
aplicare programele prevăzute de 
finanțare a cercetării fundamentale și 
aplicate, cum ar fi Programul Marie 
Curie, Consiliul European pentru 
Cercetare, Programul Tehnologii viitoare 
și emergente, Programul de infrastructuri 
de cercetare, precum și cercetarea 
colaborativă a UE cu beneficii pentru 
universitățile și organizațiile de cercetare 
în contextul obiectivelor programului 
Orizont 2020 privind poziția de lider în 
sectorul industrial și provocările societale.

Or. en

Amendamentul 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Deoarece FEIS ar trebui să 
contribuie la depășirea deficitului de 
capital de către întreprinderi, este puțin 
probabil ca cercetarea științifică de bază 
sau în stagiu incipient să fie avantajată de 
prezentul regulament. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să se asigure că 
fondurile realocate din bugetul UE nu 
sunt retrase din programele care 
finanțează astfel de activități.

Or. en
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Amendamentul 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) FEIS ar trebui să contribuie la 
depășirea dificultăților de investiții 
actuale din Europa și astfel să contribuie 
la consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale în Uniune. Prin 
urmare, contribuția de la bugetul Uniunii 
la fondul de garantare al UE ar trebui să 
fie realocată din alte fonduri decât cele 
deja alocate politicii de coeziune.

Or. en

Amendamentul 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Având în vedere angajamentele 
multianuale care caracterizează unele 
programe actuale ale UE, utilizarea, după 
caz, a tuturor mecanismelor de 
flexibilitate disponibile și a dispozițiilor 
relevante în temeiul Regulamentului de 
stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020 pentru 
finanțarea contribuției de la bugetul 
Uniunii la fondul de garantare a 
bugetului UE trebuie să asigure o 
liniaritate maximă a finanțării acestor 
programe ale UE, pentru a asigura 
funcționarea și viabilitatea lor.

Or. en
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Amendamentul 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(31) Comisia și BEI, cu sprijinul statelor 
membre și al Parlamentului European, ar 
trebui să promoveze crearea unei rezerve 
transparente de proiecte de investiții 
actuale și viitoare în Uniune, adecvate 
pentru investiții.

Or. en

Amendamentul 220
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Ar trebui ca statele membre să poată 
participa la crearea anuarului european 
de investiții, inclusiv prin a pune la 
dispoziția Comisiei și a BEI informații 
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privind proiectele de investiții de pe 
teritoriul lor. Înainte de lansarea 
anuarului, Comisia și BEI ar trebui să 
organizeze consultări adecvate cu statele 
membre, experți și părțile interesate, cu 
privire la principiile și orientările pentru 
proiectele care urmează să fie incluse în 
anuar, precum și cu privire la modelul de 
publicare a informațiilor referitoare la 
proiectele individuale.

Or. en

Amendamentul 221
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Un considerent extins privind obligațiile de raportare a fost adăugat mai sus.

Amendamentul 222
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 

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

European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul FEIS și 
complementaritatea sa cu alte 
instrumente și programe.

Or. en

Amendamentul 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
asigure un proces de consultare și de 
participare a publicului similar cu cel în 
vigoare pentru acordarea de fonduri 
structurale și de investiții și să prezinte în 
mod regulat Parlamentului European și 
Consiliului rapoarte privind progresele și 
impactul FEIS.

Or. it

Amendamentul 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(34) Pentru a garanta responsabilitatea față 
de cetățenii europeni, BEI ar trebui să 
prezinte în mod regulat Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte privind 
progresele și impactul FEIS. În acest scop, 
ar trebui să fie prezentat un raport 
semestrial, care să indice cel puțin 
următoarele:
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proiectele care au fost finanțate, 
instrumentele financiare utilizate și 
stadiul punerii în aplicare a proiectelor 
finanțate. În cazul proiectelor nerealizate, 
raportul include o analiză amănunțită a 
situației care să scoată în evidență 
posibilele repercusiuni asupra fondului de 
garantare.

Or. en

Amendamentul 225
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 226
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(36) Având în vedere faptul că este posibil 
ca obiectivele prezentului regulament, mai 
precis, sprijinirea investițiilor în Uniune și 
asigurarea accesului sporit la finanțare 
pentru societățile cu până la 3 000 de 
angajați, să nu fie realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre într-un 
număr limitat de cazuri de 
disfuncționalități ale pieței, dar pot fi 
realizate într-o măsură mai mare la nivelul 
Uniunii, având în vedere amploarea și 
efectele sale, Uniunea poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității, 
conform prevederilor articolului 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, dispozițiile prezentului regulament 
se limitează la măsurile necesare pentru 
atingerea acestor obiective,

Or. en

Justificare

De fapt, se pot realiza multe la nivelul statelor membre și la nivel regional - și FEIS nu ar 
trebui să elimine niciun mecanism funcțional de sprijin la nivel național sau regional.

Amendamentul 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

prezentului regulament nu pot fi realizate 
în mod satisfăcător de către statele membre 
din cauza disparităților în ceea ce privește 
capacitatea de a acționa în materie fiscală, 
dar pot fi realizate într-o măsură mai mare 
la nivelul Uniunii, date fiind amploarea și 
efectele sale, Uniunea poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. În conformitate cu 
principiul proporționalității, prevăzut la 
același articol, dispozițiile prezentului 
regulament se limitează la măsurile 
necesare pentru atingerea acestor obiective,

Or. it

Amendamentul 228
Christian Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Comisia și BEI ar trebui să încheie 
un acord în care să se precizeze condițiile 
prevăzute în prezentul regulament pentru 
gestionarea FEIS de către acestea. 
Acordul respectiv nu ar trebui să aducă 
atingere competențelor legiuitorului 
Uniunii, ale autorității bugetare și ale 
BEI, după cum se prevede în tratate, și 
prin urmare ar trebui să se limiteze la 
elemente care să fie în principal de natură 
tehnică și administrativă și care, deși nu 
sunt esențiale, sunt necesare pentru 
punerea efectivă în aplicare a FEIS. 
Comisia ar trebui să adopte prezentul 
acord, împreună cu orientările privind 
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investițiile, ca act delegat.

Or. en

Justificare

Acordurile FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând în 
responsabilitatea organului legislativ elemente esențiale ale inițiativei. Acordul ar trebui să 
pună în aplicare respectivele decizii. Acordul privind FEIS ar trebui să fie adoptat printr-un 
act delegat pentru a permite exercitarea unui control adecvat de către organul legislativ.

Amendamentul 229
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat mai jos.

Amendamentul 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia și Banca Europeană de Investiții 
(BEI) încheie un acord privind instituirea 
unui Fond european pentru investiții 
strategice („FEIS”) pentru perioada 2015-
2020.
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Or. en

Amendamentul 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia și Banca Europeană de Investiții 
(BEI) negociază un proiect de acord 
privind instituirea unui Fond european 
pentru investiții strategice („FEIS”), în 
conformitate cu cerințele din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 232
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie Fondul 
european pentru investiții strategice 
(FEIS), o garanție a UE și un fond de 
garantare al UE.

Or. en

Amendamentul 233
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest sens, prezentul regulament 
prevede norme pentru încheierea de către 
Comisie a unui acord cu BEI pentru 
gestionarea FEIS.

Or. en

Amendamentul 234
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 ușor 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 235
Carlos Zorrinho

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, oferindu-i BEI capacitatea de a-și 
asuma riscuri prin:
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- furnizarea de investiții pe termen lung, 
productive și strategice în Uniune, 

- asigurarea unui acces sporit la finanțare 
pentru întreprinderile mici și mijlocii și 
pentru întreprinderile mici cu capitalizare 
medie, în special IMM-urile inovatoare și 
întreprinderile cu capitalizare medie, și 
prin

- asigurarea unui acces sporit la finanțare 
pentru rețelele de întreprinderi, consorții 
și parteneriate, promovând eficiența 
colectivă la nivel regional, național și 
european.

Or. en

Amendamentul 236
Aldo Patriciello

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, inclusiv proiectele încheiate între 
un stat membru și o țară terță, 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”).

Or. en

Amendamentul 237
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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 strategice 
transformative în Uniune care să 
promoveze activitatea economică durabilă 
cu beneficii sociale și ecologice ridicate, 
să realizeze obiectivele UE 2020 și 
obiectivele prevăzute la articolul 194 
alineatul (1) din TFUE;

- să asigure un acces sporit la finanțare 
pentru întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderi mici cu capitalizare medie, 
inclusiv pentru întreprinderile inovatoare.

Or. en

Amendamentul 238
Sorin Moisă

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 pe 
întregul teritoriu al Uniunii crescând 
capacitatea BEI de asumare de riscuri 
prin:

- furnizarea de investiții pe termen lung, 
productive și strategice în Uniune și prin

- asigurarea unui acces crescut la 
finanțare pentru întreprinderile mici și
mijlocii și pentru întreprinderile mici cu 
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capitalizare medie, în special pentru 
IMM-urile și întreprinderile cu 
capitalizare medie inovatoare.

Or. ro

Amendamentul 239
Kaja Kallas

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 și pe 
societățile inovatoare, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Or. en

Amendamentul 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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”), luând în considerare nevoile de 
finanțare considerabile ale 
întreprinderilor nou-create, ale 
societăților inovatoare bazate pe 
tehnologie și ale întreprinderilor creative.

Or. en
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Amendamentul 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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 
microîntreprinderile, întreprinderile mici 
și mijlocii inovatoare, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Or. en

Amendamentul 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 strategice în Uniune și să asigure 
un acces sporit la finanțare pentru 
microîntreprinderi, pentru întreprinderile 
mici și mijlocii și pentru cooperative, 
oferind BEI capacitatea de a-și asuma 
riscuri („acordul FEIS”).

Or. en

Amendamentul 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 întreprinderile mici și 
mijlocii, cu un accent special pe 
întreprinderile inovatoare nou-înființate, 
oferind BEI capacitatea de a-și asuma 
riscuri („acordul FEIS”).

Or. it

Amendamentul 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 care să conducă la o creștere 
competitivă și durabilă, cu scopul de a 
depăși decalajul de investiții între statele 
membre ale Uniunii și de a asigura un 
acces sporit la finanțare pentru societățile 
cu până la 3 000 de angajați, cu un accent 
special pe întreprinderile mici și mijlocii, 
precum și pe întreprinderile inovatoare, 
întreprinderile nou-create („start-ups”) și 
grupurile de întreprinderi, oferind BEI 
capacitatea de a-și asuma riscuri („acordul 
FEIS”).

Or. en

Amendamentul 245
Francesc Gambús

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



AM\1053517RO.doc 141/175 PE551.907v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, FEIS va facilita accesul 
financiar al întreprinzătorilor, în special 
tineri și întreprinderile care își încep 
activitatea, în țările mai afectate de 
niveluri ridicate de șomaj.

Or. en

Amendamentul 246
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 sau de 
autoritățile regionale sau locale, precum 
și entități din sectorul privat.

Or. hr

Amendamentul 247
Aldo Patriciello

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 agenții publice deținute 
sau controlate de statele membre, precum 
și entități din sectorul privat.
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Or. it

Amendamentul 248
Claude Turmes
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 
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 249
Nadine Morano

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, autoritățile 
lor teritoriale, precum și entități din 
sectorul privat.

Or. fr

Amendamentul 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
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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) Acordul FEIS trebuie aprobat de 
Parlamentul European înainte de intrarea 
în vigoare a prezentului regulament și 
este deschis aderării statelor 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.

Or. it

Amendamentul 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La acordul FEIS pot adera statele (2) La acordul FEIS pot adera statele 
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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.

membre. Cu acordul contribuitorilor 
existenți, la acordul FEIS pot adera și alte 
părți terțe, în special bănci de promovare 
naționale sau agenții publice deținute sau 
controlate de statele membre, platforme de 
investiții specifice, precum și entități din 
sectorul privat.

Or. en

Amendamentul 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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 în condițiile prevăzute în acordul 
FEIS. 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.

Or. en

Amendamentul 254
Gunnar Hökmark

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 

(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 
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entități din sectorul privat. entități din sectorul privat. Contribuțiile 
naționale la FEIS respectă aceleași reguli 
ca alte cheltuieli publice și investiții, 
reprezintă o prioritate a politicii bugetare 
și nu subminează normele pactului de 
stabilitate.

Or. en

Amendamentul 255
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operațiunile din cadrul FEIS sunt 
convenite prin contract și semnate în 
termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. Plățile 
și angajamentele de garantare pot avea 
loc după această perioadă.

Or. en

Justificare

În contextul nevoii de stimulare imediată a climatului de investiții european, semnarea 
contractelor în temeiul FEIS nu ar trebui amânată. Desigur, doar proiectele cu adevărat 
eligibile ar trebui selectate pentru sprijin.

Amendamentul 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un stat membru 
intenționează să contribuie la bugetul 
FEIS, trebuie să i se garanteze că din 
respectivele contribuții vor fi finanțate 
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proiectele care privesc teritoriul național 
al statului membru în cauză.

Or. it

Amendamentul 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia este împuternicită să încheie 
acordul privind FEIS în numele Uniunii 
prin intermediul unui act delegat în 
temeiul articolului 17, cu condiția ca 
acordul privind FEIS să respecte cerințele 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 258
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Definiții

În sensul strict al prezentului regulament, 
se aplică următoarele definiții:

(a) „bănci sau instituții naționale de 
promovare” înseamnă entități juridice 
care desfășoară o activitate financiară în 
mod profesional și cărora un stat membru 
le-a conferit, la nivel central, regional sau 
local, mandatul public de a desfășura 
activități publice de dezvoltare sau de 
promovare, care să vizeze abordarea 
disfuncționalităților pieței sau situațiile 
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suboptime de investiții;

(b) „platforme de investiții” înseamnă 
vehicule cu scop special, conturi 
gestionate, regimuri contractuale de 
cofinanțare sau de partajare a riscurilor 
sau regimuri instituite prin orice alte 
mijloace, prin intermediul cărora 
entitățile canalizează o contribuție 
financiară pentru a finanța o serie de 
proiecte de investiții;

(c) „întreprinderi mici și mijlocii” sau 
„IMM-uri” înseamnă microîntreprinderi, 
întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum 
sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE;

(d) „întreprinderi mici cu capitalizare 
medie” înseamnă entități juridice care au 
până la 499 de angajați, conform 
definiției din Orientările C(2014)0034/2 
ale Comisiei1a;

(e) „fond specific pentru eficiență 
energetică” înseamnă un parteneriat 
inovator public-privat sau public-public 
dedicat promovării și finanțării măsurilor 
de eficiență energetică din statele membre 
ale Uniunii Europene, inclusiv la nivelul 
municipalităților și al structurilor locale 
de conducere;

(f) „fond specific pentru IMM-uri”
înseamnă un instrument de finanțare care 
prevede microfinanțare, instrumente de 
capitaluri proprii și de împrumut pentru 
întreprinderile mici cu capitalizare medie 
și IMM-uri, inclusiv pentru 
întreprinderile nou-create („start-ups”) și 
pentru întreprinderile formate prin 
desprindere („spin-offs”).

(g) „adiționalitate” înseamnă sprijinul 
oferit de FEIS operațiunilor care 
abordează situații suboptime în materie de 
investiții și care nu ar fi putut fi 
desfășurate în perioada respectivă prin 
instrumentele obișnuite ale BEI fără 
sprijin din partea FEIS sau nu ar fi putut 
fi desfășurate în aceeași măsură în cursul 
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perioadei respective prin instrumente ale 
FEI și ale UE. Deși încearcă să genereze 
locuri de muncă și creștere economică, 
proiectele susținute de FEIS au, de 
regulă, un profil de risc mai mare față de 
proiectele sprijinite prin operațiuni 
normale ale BEI, iar portofoliul FEIS are 
în general un profil de risc mai ridicat 
decât portofoliul curent de investiții 
sprijinit de BEI în conformitate cu 
politicile sale obișnuite de investiții.

__________________
1 a Orientări privind ajutoarele de stat 
pentru promovarea investițiilor de 
finanțare de risc

Or. en

Amendamentul 259
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Definiții

(1) În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:

(a) „întreprinderi mici și mijlocii” sau 
„IMM-uri” înseamnă microîntreprinderi 
și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum 
sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE;

(b) „întreprinderi mici cu capitalizare 
medie” înseamnă entități juridice care au 
până la 499 de angajați și care nu sunt 
IMM-uri;

(c) „întreprinderi cu capitalizare medie” 
înseamnă entități juridice care au până la 
3000 de angajați și care nu sunt IMM-uri;
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(d) „adiționalitate” înseamnă sprijinul 
oferit de FEIS operațiunilor care 
abordează:

- disfuncționalități ale pieței, sau

- situații suboptime în materie de 
investiții,

și care nu ar fi putut fi desfășurate:

- în acea perioadă, sau

- în condiții rezonabile, sau

- în aceeași măsură

prin instrumente oferite de:

- bănci regionale de promovare,

- bănci naționale de promovare,

- bănci comerciale, și de către

- BEI în conformitate cu politicile sale 
obișnuite de investiții.

Prin urmare, garanția UE poate fi 
combinată cu, sau poate fi folosită pentru 
a completa, accelera sau consolida 
instrumentele financiare comunitare în 
vigoare.

Or. en

Justificare

Este nevoie de definiții pentru punerea în aplicare a instrumentelor financiare adaptate la 
diferite tipuri de societăți și pentru oferirea unei definiții a adiționalității sigure din punct de 
vedere juridic.

Amendamentul 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Definiții
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În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarea definiție:

(a) „bănci sau instituții naționale de 
promovare” înseamnă entități juridice 
care desfășoară o activitate financiară în 
mod profesionist și cărora un stat 
membru le-a conferit, la nivel central, 
regional sau local, mandatul public de a 
desfășura activități publice de dezvoltare 
sau de promovare, vizând abordarea 
disfuncționalităților pieței;

(b)„platformă de investiții” înseamnă o
modalitate de cofinanțare instituită în 
scopul finanțării unor proiecte printr-un 
vehicul investițional special, un cont 
gestionat sau un contract. Platforma de 
investiții poate implica participarea mai 
multor țări, poate fi regională, 
macroregională (reunirea mai multor 
state membre interesate de proiecte mari 
într-o regiune geografică dată), națională 
(gruparea anumitor proiecte de investiții 
pe teritoriul unui stat membru) sau 
sectorială (gruparea investițiilor din mai 
multe state membre într-un sector);

(c) „adiționalitate” înseamnă sprijinul 
oferit de FEIS operațiunilor care 
abordează disfuncționalități ale pieței sau 
deficiențe în materie de investiții și care 
nu ar fi putut fi desfășurate în perioada 
respectivă prin instrumentele obișnuite 
ale BEI fără sprijin din partea FEIS sau 
nu ar fi putut fi desfășurate în aceeași 
măsură în cursul perioadei respective prin 
instrumente ale FEI și ale UE. Deși 
încearcă să creeze locuri de muncă și 
creștere economică, proiectele susținute 
de FEIS au în mod tipic un profil de risc 
mai mare în raport cu cel al proiectelor 
susținute de operațiunile normale ale 
BEI.

Or. en
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Justificare

Amendamentul vizează explicarea conceptului de adiționalitate și asigurarea că acesta 
reflectă unitatea macroeconomică originală a inițiativei și că surprinde toate tipurile de 
disfuncționalități ale pieței. În consecință, alocarea creditării ar trebui țină cont de condițiile 
ciclului și de deficiențele în materie de investiții, în oricare parte a Europei s-ar produce.

Amendamentul 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a

Definiții

În sensul strict al prezentului regulament, 
se aplică următoarele definiții:

(a) „bănci sau instituții naționale de 
promovare economică” înseamnă entități 
juridice care desfășoară activități 
financiare în mod profesional și cărora 
un stat membru le-a conferit, la nivel 
central, regional sau local, mandatul de a 
desfășura activități publice de dezvoltare 
sau de promovare;

(b) „platforme de investiții” înseamnă 
vehicule cu scop special, conturi 
gestionate, regimuri contractuale de 
cofinanțare sau de partajare a riscurilor 
sau regimuri instituite prin orice alte 
mijloace, prin intermediul cărora 
entitățile canalizează o contribuție 
financiară pentru a finanța o serie de 
proiecte de investiții;

(c) „întreprinderi mici și mijlocii” sau 
„IMM-uri” înseamnă microîntreprinderi 
și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum 
sunt definite în 
Recomandarea 2003/361/CE;

(d) „întreprinderi cu capitalizare medie” 
înseamnă entități juridice care au până la 
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3000 de angajați și care nu sunt IMM-uri;

(e) „Acordul FEIS” înseamnă 
instrumentul juridic prin care Comisia și 
BEI definesc condițiile pentru gestionarea 
FEIS stabilite în prezentul regulament;

(f) „Acordul privind EIAH” înseamnă 
instrumentul juridic prin care Comisia și 
BEI definesc condițiile stabilite în 
prezentul regulament pentru punerea în 
aplicare a EIAH.

(g) „adiționalitate” înseamnă sprijinul 
oferit de FEIS operațiunilor care 
abordează disfuncționalități ale pieței sau 
situații suboptime în materie de investiții 
și care nu ar fi putut fi desfășurate în 
perioada respectivă prin instrumentele 
obișnuite ale BEI fără sprijin din partea 
FEIS sau nu ar fi putut fi desfășurate în 
aceeași măsură în cursul perioadei 
respective prin instrumente ale FEI și ale 
UE. Deși încearcă să creeze locuri de 
muncă și creștere economică, proiectele 
susținute de FEIS au, de regulă, un profil 
de risc mai mare față de proiectele 
sprijinite prin operațiuni normale ale 
BEI, iar portofoliul FEIS are în general 
un profil de risc mai ridicat în raport cu 
portofoliul curent de investiții susținut de 
BEI în temeiul politicii sale obișnuite în 
materie de investiții.

Or. en

Amendamentul 262
Christian Ehler

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

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”), în 
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conformitate cu cerințele din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 263
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Comisia este împuternicită să încheie 
acordul privind FEIS în numele Uniunii 
prin intermediul unui act delegat în 
temeiul articolului 17, cu condiția ca 
acordul privind FEIS să respecte cerințele 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Acordurile privind FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând elementele 
esențiale în responsabilitatea organului legislativ. Acordul ar trebui să pună în aplicare 
respectivele decizii. Acordul FESI ar trebui să fie adoptat printr-un act delegat pentru a 
permite exercitarea unui control adecvat de către organul legislativ. Acest lucru se aplică și 
modificărilor.

Amendamentul 264
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Comisia este împuternicită să 
accepte modificări ulterioare ale 
acordului privind FEIS prin intermediul 
actelor delegate în temeiul articolului 17, 
cu condiția ca modificările aduse 
acordului privind FEIS să respecte 
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cerințele prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Acordurile privind FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând elementele 
esențiale în responsabilitatea organului legislativ. Acordul ar trebui să pună în aplicare 
respectivele decizii. Acordul FESI ar trebui să fie adoptat printr-un act delegat pentru a 
permite exercitarea unui control adecvat de către organul legislativ.

Amendamentul 265
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dispoziții care reglementează
instituirea FEIS ca fond de garantare 
distinct, transparent și identificabil clar și
cont separat gestionat de BEI;

(a) demersuri privind instituirea FEIS, 
precum și cuantumul și termenii 
contribuției financiare care trebuie 
furnizată de BEI, inclusiv:

(i) dispozițiile care reglementează 
instituirea FEIS ca facilitate de garantare 
distinctă, identificabilă în mod clar și 
transparentă și cont separat gestionat de 
BEI, ale cărei operațiuni se disting în 
mod clar de alte operațiuni ale BEI;

(ii) cuantumul și termenii contribuției 
financiare care este furnizată de BEI prin 
intermediul FEIS și care nu este mai mică 
de 5 000 000 000 EUR în garanții sau 
lichidități;

(iii) condițiile finanțării sau ale 
garanțiilor pe care BEI urmează să le 
acorde prin intermediul FEIS Fondului 
european de investiții („FEI”), care nu 
sunt sub suma de 5 000 000 000 EUR ;

(iv) dispozițiile conform cărora tarifarea 
operațiunilor în temeiul garanției UE se 
conformează politicii generale de prețuri 
a BEI;
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Or. en

Justificare

Acordurile privind FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând elementele 
esențiale în responsabilitatea organului legislativ. Prin urmare, dispozițiile relevante ar 
trebui să facă parte mai degrabă din regulament decât din acordul privind FEIS. Au fost puse 
introduse dispoziții detaliate în mod corespunzător.

Amendamentul 266
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea și modalitățile contribuției 
financiare care va fi furnizată de BEI 
prin FEIS;

(b) mecanismele de guvernanță privind 
FEIS, în conformitate cu articolul 3, fără 
a aduce atingere Statutului Băncii 
Europene de Investiții, incluzând:

(i) structura și numărul membrilor din 
cadrul comitetului director, în 
conformitate cu articolul 3 din prezentul 
regulament;

(ii) procedura de numire a directorului 
executiv și a directorului executiv adjunct, 
remunerația și condițiile de lucru ale 
acestora, care respectă dispozițiile privind 
personalul BEI, normele și procedurile 
referitoare la înlocuirea lor în funcție și la 
responsabilitatea lor;

(iii) procedura pentru numirea și 
revocarea membrilor Comitetului pentru 
investiții, remunerația și condițiile de 
muncă ale acestora, modalitățile de vot în 
cadrul respectivului comitet, specificând 
cvorumul și alocarea voturilor pentru 
fiecare membru și normele privind 
prevenirea conflictelor de interese care îi 
afectează pe membrii comitetului;

(iv) cerința privind adoptarea unui 
regulament de procedură individual de 
comitetul director și de Comitetul pentru 
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investiții;

Or. en

Justificare

Acordurile privind FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând elementele 
esențiale în responsabilitatea organului legislativ. Prin urmare, dispozițiile relevante ar 
trebui să facă parte mai degrabă din regulament decât din acordul privind FEIS. Au fost puse 
introduse dispoziții detaliate în mod corespunzător.

Amendamentul 267
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) condițiile finanțării pe care BEI o va 
acorda prin FEIS Fondului European de 
Investiții („FEI”);

(c) demersurile privind garanția UE, care 
este o garanție necondiționată, 
irevocabilă, la prima cerere în favoarea 
BEI, inclusiv:

(i) norme detaliate privind furnizarea 
garanției UE, în conformitate cu 
articolul 7, printre care demersurile 
referitoare la acoperirea acesteia, la 
acoperirea definită a portofoliilor de 
tipuri specifice de instrumente;

(ii) cerințe referitoare la alocarea între 
contribuitori a remunerației pentru 
asumarea de riscuri în mod proporțional 
cu cota de asumare a riscurilor aferentă 
fiecăruia dintre aceștia.

(iii) cerințe conform cărora remunerația 
către Uniune și plățile aferente garanției 
UE să se facă în timp util și să apară doar 
o dată pe an după compensarea 
remunerațiilor și a pierderilor rezultate 
din operațiuni;

(iv) cerințe care guvernează utilizarea 
garanției UE în conformitate cu 
articolul 5 din prezentul regulament, 
printre care condițiile de plată, cum ar fi 
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termenele specifice, dobânzile aferente 
sumelor scadente și mecanismele privind 
lichiditățile necesare;

(v) dispoziții și proceduri privind 
recuperarea creanțelor, care se 
încredințează BEI, în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (4);

Or. en

Justificare

Acordurile privind FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând elementele 
esențiale în responsabilitatea organului legislativ. Prin urmare, dispozițiile relevante ar 
trebui să facă parte mai degrabă din regulament decât din acordul privind FEIS. Au fost puse 
introduse dispoziții detaliate în mod corespunzător.

Amendamentul 268
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) condițiile finanțării pe care BEI o va 
acorda prin FEIS Fondului European de 
Investiții („FEI”);

(c) suma și condițiile finanțării pe care BEI 
o va acorda prin FEIS Fondului European 
de Investiții („FEI”), care nu este mai 
mică de 5 000 000 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 269
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) mecanismele de guvernanță privind 
FEIS, în conformitate cu articolul 3, fără a 
aduce atingere Statutului Băncii 

(d) modalitățile de aprobare de către 
Comitetul pentru investiții a utilizării 
garanției UE pentru proiecte individuale
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Europene de Investiții; în conformitate cu prezentul regulament 
și, în special, cu articolul 2a;

Or. en

Justificare

Acordurile privind FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând elementele 
esențiale în responsabilitatea organului legislativ. Prin urmare, dispozițiile relevante ar 
trebui să facă parte mai degrabă din regulament decât din acordul privind FEIS. Au fost puse 
introduse dispoziții detaliate în mod corespunzător.

Amendamentul 270
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) norme detaliate referitoare la 
furnizarea garanției UE, în conformitate 
cu articolul 7, inclusiv acoperirea limitată 
a portofoliilor de anumite tipuri de
instrumente, cererile de executare a 
garanției UE, care, cu excepția posibilelor 
pierderi legate de capital, are loc numai o 
dată pe an după compensarea profiturilor 
și a pierderilor din operațiuni, și 
remunerația sa, precum și cerința ca 
remunerația pentru asumarea de riscuri 
să fie alocată între contribuitori 
proporțional cu cota de risc respectivă;

(e) procedurile de depunere a 
propunerilor de investiții și aprobarea 
propunerilor pentru utilizarea garanției 
UE, inclusiv:

(i) procedura referitoare la înaintarea 
proiectelor către Comitetul pentru 
investiții;

(ii) cerința ca procedura de depunere și 
aprobare a propunerilor de utilizare a 
garanției UE să nu aducă atingere 
normelor decizionale ale BEI prevăzute în 
Statutul Băncii Europene de Investiții;

(iii) norme care detaliază mai amănunțit 
dispozițiile tranzitorii în temeiul 
articolul 20 și în special modul în care 
operațiunile semnate de BEI în perioada 
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menționată la articolul 20 vor fi incluse în 
acoperirea prin garanția UE;

Or. en

Justificare

Acordurile privind FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând elementele 
esențiale în responsabilitatea organului legislativ. Prin urmare, dispozițiile relevante ar 
trebui să facă parte mai degrabă din regulament decât din acordul privind FEIS. Au fost puse 
introduse dispoziții detaliate în mod corespunzător.

Amendamentul 271
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dispoziții și proceduri privind 
recuperarea creanțelor;

(f) procedurile de depunere a 
propunerilor de investiții și aprobarea 
propunerilor pentru utilizarea garanției 
UE, inclusiv:

(i) procedura referitoare la transmiterea 
proiectelor către Comitetul pentru 
investiții;

(ii) cerința ca procedura de depunere și 
aprobare a propunerilor de utilizare a 
garanției UE să nu aducă atingere 
normelor decizionale ale BEI prevăzute în 
Statutul Băncii Europene de Investiții;

(iii) norme care detaliază mai amănunțit 
dispozițiile tranzitorii în temeiul 
articolul 20 și în special modul în care 
operațiunile semnate de BEI în perioada 
menționată la articolul 20 vor fi incluse în 
acoperirea prin garanția UE;

Or. en

Justificare

Acordurile privind FEIS ar trebui să fie de natură exclusiv administrativă, lăsând elementele 
esențiale în responsabilitatea organului legislativ. Prin urmare, dispozițiile relevante ar 
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trebui să facă parte mai degrabă din regulament decât din acordul privind FEIS. Au fost puse 
introduse dispoziții detaliate în mod corespunzător.

Amendamentul 272
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) cerințe care reglementează utilizarea 
garanției UE, inclusiv termene specifice și 
indicatori-cheie de performanță;

eliminat

Or. en

Justificare

Dispoziții detaliate referitoare la acest aspect au fost introduse mai sus.

Amendamentul 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) cerințe care reglementează utilizarea 
garanției UE, inclusiv termene specifice și 
indicatori-cheie de performanță;

(g) cerințe care reglementează utilizarea 
garanției UE, cum ar fi respectarea 
obiectivelor și a criteriilor de eligibilitate 
stabilite la articolul 5 alineatele (2) și 
(2a), precum și termene specifice și 
indicatori-cheie de performanță, inclusiv 
crearea de locuri de muncă directe și 
participarea IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) cerințe care reglementează utilizarea 
garanției UE, inclusiv termene specifice și 
indicatori-cheie de performanță;

(g) cerințe care reglementează utilizarea 
garanției UE, inclusiv termene specifice, 
proiecte-cheie și domenii de finanțare 
stabilite la articolul 5 alineatul (2) și 
indicatori-cheie de performanță;

Or. en

Amendamentul 275
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) dispoziții privind finanțarea necesară 
pentru EIAH, în conformitate cu alineatul 
(2) treilea paragraf;

(h) dispoziții privind finanțarea necesară 
pentru instituirea și funcționarea EIAH, în 
conformitate cu alineatele (2), (2a), (2b), 
(2c);

Or. en

Amendamentul 276
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) modalitățile de acoperire prin garanția 
UE.

eliminat

Or. en
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Justificare

Dispoziții detaliate referitoare la acest aspect au fost introduse mai sus.

Amendamentul 277
Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) orice altă condiție cu caracter 
administrativ sau organizațional necesară 
pentru gestionarea FEIS.

Or. en

Amendamentul 278
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că există o 
distincție clară între operațiunile realizate 
cu sprijinul FEIS și alte operațiuni ale 
BEI.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispoziții detaliate referitoare la acest aspect au fost introduse mai sus.

Amendamentul 279
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Acordul FEIS prevede că există o distincție 
clară între operațiunile realizate cu sprijinul 
FEIS și alte operațiuni ale BEI.

Acordul FEIS prevede că există o distincție 
clară între operațiunile realizate cu sprijinul 
FEIS și alte operațiuni ale BEI. Cu toate 
acestea, se aplică orientările și criteriile 
privind investițiile adoptate de BEI la 
23 iulie 2013.

Or. en

Amendamentul 280
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că activitățile FEIS 
desfășurate de FEI sunt gestionate de 
organele de conducere ale FEI.

Acordul FEIS prevede, de asemenea, că:

(a) activitățile FEIS desfășurate de FEI 
sunt gestionate de organele de conducere 
ale FEI;

(b) remunerația atribuibilă Uniunii din 
operațiunile sprijinite de FEIS este 
introdusă în bugetul general al Uniunii 
după deducerea plăților datorate pentru 
cererile de executare a garanției UE și 
constituie venituri alocate interne care 
sunt realocate proporțional acelor 
programe ale căror pachete financiare au 
fost reduse în vederea instituirii fondului 
de garantare FEIS.

Or. en

Amendamentul 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordul FEIS prevede că activitățile FEIS 
desfășurate de FEI sunt gestionate de 
organele de conducere ale FEI.

Acordul FEIS prevede că activitățile FEIS 
desfășurate de FEI sunt gestionate de 
organele de conducere ale FEI, în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament, în special cu articolul 5.

Or. en

Amendamentul 282
Christian Ehler

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 

Or. en

Justificare

Restituirile și veniturile excedentare care depășesc valoarea-țintă a garanției UE ar trebui să 
fie reintroduse în bugetul general al Uniunii și realocate liniilor bugetare care au contribuit 
inițial la fondul de garantare.

Amendamentul 283
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

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.

Acordul FEIS prevede crearea unei 
Platforme europene de consiliere în materie 
de investiții (European Investment 
Advisory Hub, „EIAH”) care să furnizeze 
tot sprijinul necesar dezvoltării unor 
proiecte de investiții, astfel cum se 
definește la articolul 5 în cadrul BEI.
EIAH completează 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 
acționează ca platformă de consultanță 
tehnică pentru finanțarea proiectelor în 
cadrul Uniunii. În asigurarea sprijinului, 
EIAH acordă o atenție deosebită nevoilor 
micilor proiecte și proiectelor promovate 
de municipalități și de structurile locale 
de conducere. 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.

Or. en

Amendamentul 284
Kaja Kallas

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

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 
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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.

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. O atenție 
deosebită ar trebui să se acorde informării 
și sprijinirii antreprenorilor inovatori.

Or. en

Amendamentul 285
András Gyürk

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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 și să 
complinească actualele servicii de 
consultanță ale BEI și ale Comisiei, unde 
este posibil într-un mod descentralizat, 
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 FEIS. Aceasta include sprijin 
privind utilizarea asistenței tehnice în 
vederea structurării proiectelor, utilizarea 
unor instrumente financiare inovatoare, 
utilizarea parteneriatelor public-privat și 
consiliere, după caz și fără a aduce 
atingere competenței Comisiei de a 
supraveghea aplicarea dreptului Uniunii, 
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privind chestiunile relevante din legislația 
UE.

Or. en

Amendamentul 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

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, ținând cont de 
diferențele dintre statele membre, în 
special pentru cele cu piețe de capital mai 
puțin dezvoltate.

Or. en

Amendamentul 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

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.

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 domeniile și 
zonele din legislația UE și politicile de 
relevanță particulară pentru obiectivele 
stabilite la articolul 5 alineatul (2).

EIAH oferă sprijin specific în aceste 
domenii, ținând cont de nevoile de 
asistență tehnică și de lacunele în materie 
de consolidare a capacităților ori de câte 
ori apar în Europa, indiferent de 
localizarea lor geografică. 

Or. en

Justificare

Serviciile de consultanță oferite de EIAH ar trebui să rămână complet nealocate: platforma 
de consiliere este menită să abordeze lacunele în materie de capacitate instituțională și 
cerințele de asistență tehnică pentru dezvoltarea și pregătirea de proiecte ori de câte ori 
astfel de proiecte apar în Europa. .

Amendamentul 288
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat la alineatul (2a).

Amendamentul 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 și va implica parteneri în 
conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. EIAH 
va veni în special în completarea celor 
mai bune practici identificate în cadrul 
proiectelor cum ar fi ELENA (Asistență 
europeană pentru energie locală), 
InnovFin (Finanțare UE pentru 
inovatori) și EEIF (Fondul european 
pentru eficiență energetică);

Or. en

Amendamentul 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
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Ferreira

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, a partenerilor sociali și a 
autorităților de management al fondurilor 
structurale și de investiții europene.

Or. en

Amendamentul 291
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Serviciile furnizate de EIAH includ:

(a) asigurarea unui punct de intrare unic 
pentru asistență tehnică pentru autorități 
și promotorii de proiecte;

(b) acordarea de asistență promotorilor de 
proiecte, după caz, pentru dezvoltarea 
proiectelor lor astfel încât acestea să 
îndeplinească criteriile de eligibilitate 
pentru proiecte stabilite în prezentul 
regulament;

(c) mobilizarea cunoștințelor locale 
pentru a facilita sprijinul FEIS în 
întreaga Uniune;

(d) furnizarea unei platforme pentru 
schimburile inter pares de experiență și de 
know-how cu privire la dezvoltarea de 
proiecte.

(e) furnizarea unei platforme 
descentralizate de asistență tehnică pentru 
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agregarea proiectelor mici, în special a 
celor desfășurate de orașe și de IMM-uri 
în domeniul eficienței energetice, în 
proiecte bancabile mai mari;

(f) contribuția la înființarea de fonduri 
macroregionale, naționale sau locale 
pentru eficiența energetică;

(g) furnizarea unor platforme 
descentralizate de asistență tehnică pentru 
susținerea dezvoltării proiectelor IMM-
urilor, inclusiv ale întreprinderilor nou-
create („start-ups”) și ale întreprinderilor 
formate prin desprindere („spin-offs”), și 
colaborarea acestora cu universități și 
organizații de cercetare;

Or. en

Amendamentul 292
Claude Turmes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În vederea atingerii obiectivelor 
menționate la alineatele (1) și (2a), EIAH 
utilizează competențele de specialitate ale 
BEI, Comisiei, băncilor naționale de 
promovare și ale autorităților de 
management ale fondurilor structurale și 
de investiții europene. Dacă este cazul, 
EIAH redirecționează promotorii de 
proiecte către aceste entități și canalizează 
furnizarea de asistență tehnică prin 
intermediul acestor entități.

Or. en

Amendamentul 293
Claude Turmes
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în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Pentru fiecare garanție oferită de 
FEIS unei platforme de investiții, FEIS se 
asigură că resursele sunt reunite pentru a 
oferi asistență tehnică în valoare de cel 
puțin 3 % din garanție; 

Or. en

Amendamentul 294
Pavel Telička

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.

(3) Statele membre care devin părți la 
acordul FEIS trebuie să fie în măsură să 
furnizeze contribuția proprie, 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. 
Numărul de membri din comitetul 
director este alocat între Comisie și BEI 
pe baza principiului parității.

Or. en

Amendamentul 295
Gunnar Hökmark

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile naționale la FEIS respectă 
aceleași reguli ca alte cheltuieli publice și 
investiții, reprezintă o prioritate a politicii 
bugetare și nu subminează normele 
pactului de stabilitate.

Or. en

Amendamentul 296
Christian Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a

Criterii de eligibilitate pentru utilizarea 
garanției UE

Acordul privind FEIS prevede faptul că 
FEIS urmează să sprijine proiecte care:

(a) sunt în concordanță cu politicile 
Uniunii și sunt esențiale pentru 
direcționarea economiei UE către o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii,

(b) sunt viabile din punct de vedere 
economic și tehnic,

(c) asigură adiționalitate și

(d) maximizează mobilizarea capitalului 
din sectorul privat.

(2) În plus, Acordul privind FEIS 
stipulează faptul că FEIS urmează să 
sprijine proiecte care urmăresc oricare 
dintre următoarele obiective generale:

(a) cercetare, dezvoltare și inovare, în 
special prin sprijinirea financiară a 
infrastructurilor de cercetare, a 
facilităților-pilot și demonstrative, a 
colaborărilor dintre mediul academic și 
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industrie, exploatare și introducerea pe 
piață a rezultatelor cercetării, brevetare și 
transfer de tehnologie;

(b) dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în 
domeniile transportului, în special în 
centre industriale; proiecte de 
infrastructură în domeniul mediului, al 
resurselor naturale, al dezvoltării urbane 
și în domeniul social;

(c) tehnologia informației și 
comunicațiilor, inclusiv infrastructura 
digitală, în special infrastructura în 
bandă largă și infrastructura digitală 
pentru industriile culturale și creative;

(d) dezvoltarea sectorului energetic, 
inclusiv a infrastructurii energetice, în 
special a interconexiunilor energetice, 
extinderea energiei din surse regenerabile 
și eficiența energetică și a resurselor;

(e) asigurarea de sprijin financiar pentru 
societățile, precum și pentru alte entități, 
cu până la 3000 000 de angajați, cu un 
accent deosebit pe IMM-uri.

(f) investiții în educație, formare 
profesională și sănătate, inovare, 
creativitate și cultură;

Or. en

Justificare

În prezentul regulament ar trebui să fie stabilite criterii clare de eligibilitate. Contribuția la 
obiectivele menționate ar trebui să fie parte a procesului de stabilire a eligibilității 
propunerilor de proiecte. Prin urmare, și obiectivele FEIS au fost mutate în acest articol. 

Amendamentul 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a

Criterii de eligibilitate pentru utilizarea 
garanției UE

Acordul privind FEIS prevede faptul că 
FEIS urmează să sprijine proiecte care:

(a) sunt compatibile cu politicile Uniunii,

(b) sunt viabile din punct de vedere 
economic și tehnic,

(c) asigură adiționalitate și

(d) în cazul în care este posibil, 
maximizează mobilizarea capitalului din 
sectorul privat.

Or. en


